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Az első idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat
melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek,
másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes
nyelvtanári munkához.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját
gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni,
ismereteket szerezni.
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi
ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó
fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is
ki tudja fejezni.
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett
nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a
nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba
kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során
felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási
szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv
felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.
A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész
életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák
egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az
önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
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felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó
készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek.
Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik
a munkavállalásra.
Módszerek
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló
számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a
nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok,
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
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A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos,
hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló
nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a
körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő
célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai
nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában
a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített
olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok
stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása
és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint
a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és
folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A
nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és
igények is.
A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához
segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már
képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint
interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során,
valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott
kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más
kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok,
melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló
a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven
közvetíteni.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes,
jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is
segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen
és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és
társai haladását értékelni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy
segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia
tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé
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kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja
használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján,
konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik.
A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a
kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább
a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelésioktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós,
személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív
nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12.
évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban
jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy
témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként
jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a
tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a
munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a
szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola
és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való
felkészítést állítja fókuszba.
Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi
funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12.
évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi
funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben
megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak
témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
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Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával – nem kötelező érvényűek.
Élő idegen nyelv: Angol nyelv
Kerettanterv az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi
alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és
szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez
továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési
célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon
keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás
átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a
nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs
helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti,
hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás
egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza
nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az
elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint
boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon.
A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival,
például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja
kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos
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és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító
tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap
önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön
kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.
Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan
idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon
kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és
technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek,
összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes
tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és
társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi
témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és
nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a
tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és
érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan
kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási,
szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az
általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.
Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére
elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 910. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított
elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint
eléréséhez.
Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható
angol nyelvű kifejezések példák):











Bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me
introduce Mr Smith to you.)
Telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)
Elismerés kifejezése (Welldone. It’s a good idea. I’m proud of you.)
Ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand
me? Is it clear? Sorry, what does that mean?)
Aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…)
Üdvözletküldés (Give my best regards to…)
Megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look
forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why
don’t we…?)
Elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally)
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Kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is
that the weather is horrible.)
Mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...)
Beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.)
Együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)
Szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.)
Segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the
washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.)
Segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes,
please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.)
Tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a
doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.)
Reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.)
Engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if
I open the window? Please, don’t, I’m cold.)
Feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where
he is.)
Ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill,
that’s why.)
Magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work?
It works with a battery.)
Emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I
can ’t remember locking the door.)
Elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.)
Érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.)
bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.)

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):







Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple;
Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t
finished it yet.) Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have
you been waiting for a long time?);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past
Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past
Continuous (I was listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her
before.);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future
Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.)
Modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I
join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke
here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the
exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday.
She might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He
might have passed the exam.)
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Múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child.
My mum would always tell us stories.)
Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had
money.)
Függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.)
Függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.)
Szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be
repaired tomorrow.)
Mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható
főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’,
’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.)
Minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of
all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?)
Térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the
left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors,
outdoors, upstairs, downstairs, abroad)
Időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not
finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were
you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next,
then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter)
Logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian)
Szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and,
or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody,
anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however)
Birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben
(At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?)
Visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?).

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




Az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
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A 9–10. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 360 óra (9. évfolyam: 5×36=
180 óra, 10. évfolyam: 5×36= 180 óra)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
Environment and nature
School and education
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

53
33
25
26
35
33
25
30
32
25
43
360

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 53 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a
cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel
történő rövid jellemzésével;
 Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban;
 Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
 Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének
megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;
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A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az
érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül;
A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében
tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a
hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends, famous people
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing
chores
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional
treatments, positive-negative characteristics
 Személyes élethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Interakció a személyes tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval
 Közeli és távoli rokonok
 Kedvenc rokonaim - miért?
 Névadási szokások a családon belül
 Érdekes családi történetek a múltból
 Jövőképem (plakát, prezentáció)
 Példaképem, ill.egy híres ember élete
Internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban
 Különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
 A fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban
 A felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?
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Vitafórum
 Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző
szakemberekkel
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:
 Hobbik, érdeklődési körök
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 33 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather and climate, seasons A környezeti és természeti tématartományhoz
tartozó információk átadása
Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Eltűnő növények
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás/prezentáció készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertekfeladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
 Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése
TÉMAKÖR: School and education
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:















Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a
nyelvórákon;
A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és
érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;
Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions, parts of school buildings
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying in and outside school
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language
learning/use of language
 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in
Hungary and in the UK
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
 Kisfilm készítése: „Our School”
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:
 Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
 Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon
választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the
world
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling,
forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing, city tour
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and
economy
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése
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Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Vitafórum
 Egyéni vagy társasutazás?
 Üdülés vagy aktív nyaralás?
Szituációs játék
 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;
 Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak
lényegét röviden és érthetően;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant
members of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city
life/country life
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps,
media, computer games
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje
Interakció a közéleti tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Kiállítások, érdekes múzeumok
Projekt munka
 Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
 Mi szórakoztat minket?
Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Az olvasás szerepe a 21. században
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv ajánló brossúra készítése
 Plakátok, szórólapok hirdetések készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 33 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;
 Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;
 Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
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Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;
 Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;
 Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;
 A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;
 A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;
 Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;
 A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak
megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;
 Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;
 Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy
nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél;
 A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt;
 Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi –
szöveg tartalmát;
 A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak
jelentését;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó témákban;
 Nyelvi haladását fel tudja mérni;
 Hibáit az esetek többségében is tudja javítani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, autonomous learning
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére
Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
Íráskészség fejlesztése
 Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’)
felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat
 Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza
a
célnyelvi
kultúráról
megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;
 Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok
között;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the
different countries
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása
 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka
 A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
 Hollywood története és magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól
Kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum
 Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
 (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum
 Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?
 Kell-e a mindennapos testnevelés?
 Fontos-e a zene és a tánc?
 Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék
 Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
 Történelmi események modellezése szerepjátékkal
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TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv
 A szalagcímek nyelvezete
 Az újságcikkek stilusa szerkezete
 Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
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Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 A közlekedést
 A házimunkát
 Az oktatást?
 A kommunikációt?
 A világ internet nélkül?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 A világ legfontosabb találmányai
 A kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
 „Én és a telefonom”
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 Haladás-e minden változás?
 A közösségi média előnyei és hátrányai
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 43 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan, vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
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Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott
vagy hallott szövegeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése
 Információ megosztása angol nyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
 Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,
kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további
fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt
szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már
elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja
használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és cserére, valamint valós
kommunikációra és kapcsolatépítésre.
A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb
fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli
nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz,
illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes
tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a
szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és
nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni.
Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés
milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy
egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot),
vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre
sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és
tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén
túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség
esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a
beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik,
élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni.
Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait
egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában
érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat
célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő
eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak
megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben
anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne.
A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind
élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott
köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek
megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít,
a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb
szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban
folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos
stratégiákat tudatosan alkalmaz.
Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten
vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt
továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja.
Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják.
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Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni.
Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.
A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd)
már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson.
Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett
nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre
inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás
során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is
alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.
Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor
változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes
tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás,
azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az
interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven.
A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök
is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és
társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és
pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén
elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett
kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a
munkavállalói kompetencia megalapozására.
Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert
a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival,
követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia
az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában.
Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a
célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut.
Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a
középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és
továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való
használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud
készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a
felsőoktatásba való bejutást.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek,
struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó
listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő
funkciók és struktúrák is.
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Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


















Álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …)
Érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering
…, We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)
Egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly
what I think, You’ve persuaded me.)
Kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what
you mean, but … I agree to some extent, but…)
Mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I
don’see why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree
up to a point. I completely disagree. You must be joking.)
Konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)
Statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the
examples …, The diagram proves that …)
Reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return
this …, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?)
Bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)
Érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)
Szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)
Dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.)
Javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that
would be excellent. That’s a good idea, but…)
Információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t
know the time, would you?)
Egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end,
eventually)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say
something?)
Segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a
hand? Sure. No problem.)

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


Cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be
cooking then. I’ll have finished cooking by then.)



Jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were
to have’ (I was going to help her. I was about to leave.)



Cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning
English for two years before I passed my exam.)



Feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I
had had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)
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Függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She
threatened to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take
her home. She offered to take me home. She told me to take him home.)



Vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl
who can sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)



Közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)



Műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)



Igei vonzatok (gerunds and infinitives)



Szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even
though, however…)



Inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never
have I seen such a beautiful landscape.)



Képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous,
professional, hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)



Visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:


Az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek
kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;



Létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
célnyelvi szöveget;



Életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.

29

A 11–12. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 476 óra (11. évfolyam:
7×36= 252, 12. évfolyam: 7×32= 224)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
People and society
Financial matters
Carreer and employment
Gaining and sharing knowledge
Final exam preparation
Összes óraszám:

36
35
35
31
36
36
36
36
31
31
29
31
34
39
476

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató
vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos
jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Értelmezi az összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő
tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
30









Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban
és az idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, different generations within the family, love and
marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping
fit, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily
routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)
keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and
taking care of everyday responsibilites
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future
plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies),
positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans
 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)
 Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?
 A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán
 Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma
Szerepjáték:
 Orvosi ellátás igénybevétele
 Ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése
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Önálló szövegalkotás
 Életem 15 év múlva
 Híres személyiségek, mint példaképek
Vitafórum
 Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai
 ’A házasságok az égben köttetnek’
 Vannak-e még családi példaképek?
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb,
részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
 Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
 Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot
szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti
tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
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Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants, environmental protection personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons,
recycling and reusing
 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével
 Természeti kincsek Magyarországon
 Mindennapi természetvédelem
Csoportos projektmunka
 A hulladékújrahasznosítás lehetőségei
Kutatómunka az interneten
 Alternatív energiaforrások
 Globális felmelegedés
 A föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides, public service personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad, festivals
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on
people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning
 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás,
utazás, turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Szerepjáték
 Telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra
Önálló projektmunka
 Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről
 Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről
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Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről
Csoportos projektmunka
 Film készítése lakóhelyem nevezetességeiről
Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)
 Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra
Vitafórum
 A turizmus pozitív és negatív hatásai
 Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi
eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé
ismert témákban és szituációkban is;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában;
 Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők
véleményét is;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár
anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;
 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő
helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva
általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international
attractions/sights, city life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer
games, sports, applications, media
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár
a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel,
szórakozással kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Kulturális
események
és
szórakozási
lehetőségek
célnyelvi/magyarországi városban
 Egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása
Szerepjáték
 Útbaigazítás kérése és adása
Vitafórum
 GPS vagy útbaigazítás?
 Kidobhatjuk már a papír térképeket?
 Az e-könyvek előnyei és hátrányai

egy

kiválasztott

TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a
tanult stratégiák felhasználásával;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
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A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat
jelentését;
A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;
A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő
célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést,
beszédtempót és intonációt;
Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;
Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;
Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;
Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;
Hibáit általában önállóan is tudja javítani;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és
nyelvhasználati lehetőségeket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous
learning
A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi
elemekben
A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása
 Egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése
Interaktív térképek használata
 Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal
 Ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal
Csoportmunka
 Szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása
 Szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz
Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív
tapasztalatairól
Vitafórum
 Miért halványulnak el a dialektusok?
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Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális
kommunikációjában;
 Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;
 Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő
kommunikációt folytat írásban és szóban;
 Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;
 Alkalmazza a nyelvi
változatokról megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson;
 Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája
közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket;
 Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat;
 Átadja célnyelven a magyar értékeket;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions,
arts, history, literature
Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete
Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása
Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete
célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
Célnyelvi kultúráról információk átadása
Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása
Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka
 Magyarország rövid történelme
 Anglia rövid történelme
 A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai
 Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban
38

 Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban?
 Miért vált az angol világnyelvvé?
Internetes kutatómunka
 Egy célnyelvi ország gasztronómiája
 Magyar receptek angol interpretálása
 Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban?
Egy angol történelmi film megtekintése
Vitafórum
 Fontos-e a hagyományok életben tartása
 Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?
 Miben hasznos a globalizáció?
 Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK



Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni projektmunka
 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása
 poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről
Vitafórum
 A humán vagy a reál műveltség a fontos?
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és
szórakozásra.

39

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Pármunka
 Célnyelvi sajtótermékek felkutatása
 Angol sajtótermékek fajtái
 Angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban
megjeleníteni
 Aktuális hírek olvasása
 Az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal
kapcsolatban
Osztálymunka
 Angol nyelvű híradó rendszeres nézése
 Iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó alapvető témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists,
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
exhibitions
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major
innovations
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
dangers of the internet, social networks, research, inventions
A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és
technika tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Találmányok
 A jövő technikái
Egyéni project
 Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?
 A jogosítvány megszerzése, az autó részei
 Mit fog tudni a következő telefonom?
Vitafórum
 Az internet pozitív és negatív oldalai
 Lesz-e az unokámnak telefonja?
 Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?
TÉMAKÖR: People and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family,
friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the
public, authorities, people working in services
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns,
villages, countryside, home, public places, public offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in everyday life, fashion and clothes items
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
family events and celebrations, national and international events and holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a
community, volunteering, community service
 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd,
workaholic
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic
gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality,
differences between individuals, relationship between generations, crime and
punishment
 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és
társadalom tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 Különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán
 Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
 Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Szerepjáték:
 Szolgáltatások igénybevétele
Önálló szövegalkotás:
 Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről
Vitafórum/eszmecsere
 Korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon)
 Megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?
 Megszüntethetőek-e az előítéletek?
TÉMAKÖR: Financial matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 29 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
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Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
employers, employees, white and blue collar workers
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public
service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money,
currencies, bank forms, advertisements, commercials
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family
budget, saving, spending and wasting money
 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és
gazdaság tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 A pénz kialakulása, története
 Az első bankok
Szerepjáték
 Banki ügyintézés
 Számlanyitás
 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
 valutaváltás nyaralás előtt
Eszmecsere
 Spórolás-költekezés
 A jövedelem értelmes beosztása
Kutatómunka (internet, újságcikk)
 Hitelek, állami támogatások
 A tőzsde története, működése
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TÉMAKÖR: Carreer and employment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
professionals, employers, employees, colleagues
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
workplaces, offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in different jobs
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job
interviews, meetings
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
planning, life long learning, applying for a job
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a
career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work,
individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV
A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és
munkavállalás tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Önálló szövegalkotás
 Jelentkezés álláshirdetésre
 Angol nyelvű önéletrajz készítése
Szerepjáték
 Állásinterjú
 Beszégetés egy állásbörzén
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Olvasott szövegértés fejlesztése
 Álláshirdetések böngészése
 Munkaköri leírás értelmezése
Csoportos projektmunka
 Egy munkahelyi projekt kidolgozása
 Közkedvelt szakmákbemutatása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összetettebb információkat ad át és cserél;
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
 Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
 Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;
 Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra,
nyelvi fejlesztésre.
A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK



Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában
Idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján
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TÉMAKÖR: Final exam preparation
JAVASOLT ÓRASZÁM: 39 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;
 A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;
 Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;
 Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;
 Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát
akadályozza;
 Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat
értelmez és használ;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;
 Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;
 Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő
átgondolása
 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Vizsgafeladatok gyakorlása
Vizsgaszituációk gyakorlása
Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
Vélemény összefüggő kifejtése spontán
témakörökben
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felmerülő,

érettségihez

kapcsolódó




Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez
kapcsolódóan
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Élő idegen nyelv
A második idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló
nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai
életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig
digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű
színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív,
önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos
feladata.
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon
megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv
tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre
inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a
továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
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információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek
közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a
munkavállalásra.
Módszerek
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet
eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely
épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok
kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak
tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka,
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mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló
információcserére.
Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít
az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák
alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy
a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót
a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén
a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be
a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.
A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az
élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása
során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további
alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint
az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a
kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú
tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott
kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási
sajátosságok és igények is.
A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak
köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen
és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen
nyelven.
A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek
által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven
beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az
ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a
rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan
készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját
nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind
pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag
nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia,
azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra,
hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat
fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi
eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
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ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó
hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv
esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja
nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit
észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel
megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében
továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a
kimeneti elvárás.
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási
és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza
kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen
át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális
nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá
kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra,
közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.
A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:






részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
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a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves nevelésioktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Ezután
az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával nem kötelező érvényűek.
A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek
megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva
fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti
témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás.
A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási
eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a
tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör
részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós
nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra való
javaslatok. A tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a
felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a
11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok
a nyelvi funkciók, nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra
vonatkoznak és amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől
függetlenül el kell sajátítania.
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Élő idegen nyelv: Angol
Kerettanterv az angol mint második idegen nyelv tantárgy
számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol
nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai
segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális
kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre
hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek
kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás
az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének
igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást,
az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális
kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a
továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a
nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre
inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben
használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például
projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását,
problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális
csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a
többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez,
megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább
önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények
figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi
tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen
foglalkozik.

54

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal
ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása
során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi
funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek
megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint
azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):




















köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m
OK.)
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name
is Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s
your birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got
any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can
understand French. What’s your favourite subject? It’s maths.)
információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the
boss here? Yes, he is.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it
like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!)
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel
…)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck!
Congratulations! Thank you, the same to you.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és
e-mailben (Dear Peter, … Best wishes, Love.)
véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s
your opinion? In my opinion, …)
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tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do
you like ...? Yes, I do. No, I don’t.)
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I
don’t.)
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
 akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.)
 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank
you. Thank you.)
 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so
happy for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.)
 elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite pleased with it. Are you happy with
…? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That
wasn’t very nice/good.)
 csodálkozás kifejezése (How come? Is he?)
 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are.
Sorry, I can’t.)
 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.)
 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.)
 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what
does that mean?)
 betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)
 felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?)
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
 egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read
the text.)
Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):






cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are
you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I
don’t like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m
not listening. I’m leaving.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ...
Were you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread
for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.)
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felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.)
birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their,
mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?)
múlt időben (I didn’t have many friends at school.)
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one,
two, …, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How
many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How
much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent
of all.)
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in,
on, under, opposite, next to, between …)
 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For
one month.)
 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join
you?); ’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.)
 szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and,
or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are
some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan
névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
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A 9–10. évfolyamokon az angol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 360
(9. évfolyamon: 36×5= 180, 10. évfolyamon 36×5= 180 óra)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

53
34
43
27
23
43
33
28
26
27
23
360

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 53 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, meals
 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 23 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés,
állandósult szókapcsolat ismerete
 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg (PPT):
 Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
 A lakóhely és környezetének bemutatása
 A legjobb barát, barátnő bemutatása
Projektmunka csoportban:
 (Plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
 Otthon
 Az iskolában
 A lakóhelyünkön
Ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével
Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő
Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
 ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
Internetes kutatás
 A famous person’s life and lifestyle
Szerepjátékok:



Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról
Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather
 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Magyarországi állatkertek és lakóik
 Az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban
 Lakóhelyem, környezetem
Internetes kutatás – szófelhő
 Milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában?
 Hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?
Az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon
Játék
 Állat barkochba
 Kvíz/keresztrejtvény

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 43 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
 Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
 Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri;
 A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység
céljainak megfelelően alkalmazza;
 Részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff, classmates
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for
language learning
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge,
language learning targets
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka: - egyéni vagy csoportos
 Iskolai szokások, napirend, órarend
 Iskolai szabályok
 Iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
 Tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása,
tanórán Kívüli tevékenységek összehasonlítása
Kérdőív készítése:
 Kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés
Kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
Csoportos feladat:
 Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?
 Mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?
TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan/kooperatív munkaformában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests;
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures;
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad;
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing;
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences;
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Angliai látnivalók, nevezetességek
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 Magyarország híres látnivalói
 Lakóhelyem nevezetességei
 ’My Dream Holiday’
Projektmunka csoportosan
 Egy osztálykirándulás megtervezése
 Fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok
Internetes kutatómunka
 Útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni?
 Különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel
 Különleges szállodák/szállások
Szerepjátékok
 Idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport
 Szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country
life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving
directions, giving information
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, travelling, national and international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

Szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?
 Gyors étteremben
 Utazási irodában
 Utcán: útbaigazítás kérése és adása
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 ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása
Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
Internetes kutatómunka
 A célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók
 Kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
Vitafórum:
 Városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
 A legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet,
közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 43 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek
felismerése
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is,
digitális csatornákon is
 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
Közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
Filmnézés a célnyelven
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 A film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
 A film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása
 Keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
Betűzésverseny
 Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
Egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
Játékos diktálási feladatok
 Running dictation
 Chinese whispers
Egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az
osztálynak
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 33 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai
szokásainkkal
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projectmunka – egyéni vagy csoportos
Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
 az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
 tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?
 mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?
 családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában
 ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
 viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
 állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)
 angol és magyar nyaralási szokások
 angol időjárás – magyar időjárás
 az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei
 angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
 híres helyek a két országban
Csoportos játék:
Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók
Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról
Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
 Pl. Christmas Party
 Pl. Valentine’s Day
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
 Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
 Egy híres tudós élete
 Egy angol király élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
66

 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
Internetes kutatómunka
 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
Csoportos project:
 Társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem,
biológia, művészeti tantárgyak)
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka:
 Aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
 Képaláírások megfogalmazása
 Időjárásjelentés készítése
Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
 Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
 Lenémított film tanulói kommentárral
Szerepjáték:


Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
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Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunkák és bemutatók
 Saját szórakozási szokások
 Kedvenc kulturális élmények
Felmérés készítése és kiértékelése
 Szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb
Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
Olvasási verseny az osztályon belül
egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
E-mailezés angolul
Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
Csoportchat:
 közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
 Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter
készítése, prezentáció
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

11-12. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(második idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
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11–12. évfolyam
A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és
célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik
annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ
megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és
kapcsolatépítésre.
Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a
többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a
későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását
személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek
megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 910. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …)
 Véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.)
 Tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very
much. I think it’s disgusting.)
 Egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.)
 Egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.)
 Dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...)
 Lehetőség kifejezése (She might visit us.)
 Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or
they might not come. She can’t be very old, she must be 25.)
 Javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 Meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to
come. )
 Bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...)
 Akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …)
 Szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…)
Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done
your room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been
waiting long?)
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Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching
TV when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a
hippo in my life.)
 Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen?
I’ll help you.)
 Birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.)
 Időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it. He has not finished it, yet.
She has just entered the room.)
 Modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask
her.)
 Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)
 Függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives.,
Tell him to stop it.)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
 Adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat
a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A 11–12. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 476 óra. (11. évfolyamon:
36×7= 252 óra, 12. évfolyamon: 32×7= 224)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

47
44
45
39
32
37
42
37
40
37
39
37
476

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 47 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
 Üzeneteket ír;
 Egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését
kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy
egyet nem értését;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare,
social relations
Személyes témákhoz tartozó információk átadása
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos,
összefüggő beszéd gyakorlására)
 Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim
 Érdekes családi történetek a múltból
Internetes kutató munka és csoportos projekt
 Családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
Vitafórum


Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:


Hobbik, érdeklődési körök

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 44 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel;
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Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability
 Környezethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Kihaló növényfajok
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertek feladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
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Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában;
Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába,
átfogalmazásába;
Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
A főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
Felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
Megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
Összetett írott instrukciókat értelmez;
Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban
interakciót folytat;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
Összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de,
vagy);
Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
Részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
Részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities,
extracurricular opportunities for language learning/use of language
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a világ különböző részeiben
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:



Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 39 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra? – Checklist készítése
Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Szituációs játék
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 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;
 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó
szövegekben a beszélők gondolatmenetét;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;
 információt cserél, információt kér, információt ad.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city
life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and
international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka, egyéni bemutatók



Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
Mi szórakoztat minket?
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Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv - ajánló brossúra készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 37 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza
mondanivalójának lényegét;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
 Ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az
életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
 Hibáit többnyire észreveszi és javítja;
 Társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére nyelvtani,
szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
 Könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása
Íráskészség fejlesztése



Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’)
felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat
Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 42 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a
célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe a manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka



A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
Hollywood története, magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kviz különböző oszágok étkezési szokásairól
„Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum


Mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 37 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának
és érdeklődésének megfelelő tartalmakból
 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum





Melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben?
Kell-e a mindennapos testnevelés?
Fontos-e a zene és a tánc?
Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
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 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék



Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
Történelmi események modellezése szerepjátékkal

TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és
érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel
kapcsolatban;
 Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGE

Online videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv




A szalagcímek nyelvezete
Az újságcikkek stílusa szerkezete
Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 37 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott
célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;
 Az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző
szövegtípusokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 a közlekedést
 a házimunkát
 az oktatást?
 a kommunikációt?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 a világ legfontosabb találmányai
 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 A közösségi oldalak előnyei és hátrányai
 Haladás-e minden változás?
TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 39 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy
digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy
iskolán kívül szerzett ismereteivel;
 Értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;
 Rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
 Üzeneteket ír;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 A tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
(irodalom, film, társasjáték)
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Érdekes kiállítások, múzeumok
Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése
Kedvenc filmem bemutatása angolul
Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása
 A szöveg leírása és értelmezése
Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 37 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
Rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok
kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
A tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal;
Felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
Felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (egyéni vagy csoportos)


Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból
(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Emelt szintű művészeti képzés
(képzőművészeti és táncművészeti)
Évfolyam:

9-10. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(első idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
Élő idegen nyelv
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Az első idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat
melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek,
másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes
nyelvtanári munkához.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját
gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni,
ismereteket szerezni.
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi
ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó
fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is
ki tudja fejezni.
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett
nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a
nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba
kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során
felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási
szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv
felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.
A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész
életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák
egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az
önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
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felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó
készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek.
Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik
a munkavállalásra.
Módszerek
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló
számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a
nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok,
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
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A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos,
hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló
nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a
körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő
célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai
nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában
a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített
olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok
stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása
és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint
a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és
folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A
nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és
igények is.
A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához
segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már
képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint
interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során,
valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott
kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más
kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok,
melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló
a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven
közvetíteni.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes,
jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is
segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen
és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és
társai haladását értékelni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy
segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia
tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé
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kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja
használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján,
konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik.
A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a
kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább
a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelésioktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós,
személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív
nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12.
évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban
jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy
témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként
jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a
tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a
munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a
szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola
és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való
felkészítést állítja fókuszba.
Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi
funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12.
évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi
funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben
megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak
témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
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Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával – nem kötelező érvényűek.
Élő idegen nyelv: Angol nyelv
Kerettanterv az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi
alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és
szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez
továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési
célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon
keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás
átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a
nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs
helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti,
hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás
egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza
nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az
elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint
boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon.
A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival,
például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja
kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos
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és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító
tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap
önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön
kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.
Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan
idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon
kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és
technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek,
összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes
tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és
társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi
témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és
nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a
tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és
érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan
kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási,
szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az
általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.
Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére
elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 910. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított
elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint
eléréséhez.
Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható
angol nyelvű kifejezések példák):











Bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me
introduce Mr Smith to you.)
Telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)
Elismerés kifejezése (Welldone. It’s a good idea. I’m proud of you.)
Ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand
me? Is it clear? Sorry, what does that mean?)
Aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…)
Üdvözletküldés (Give my best regards to…)
Megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look
forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why
don’t we…?)
Elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally)
92



















Kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is
that the weather is horrible.)
Mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...)
Beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.)
Együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)
Szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.)
Segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the
washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.)
Segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes,
please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.)
Tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a
doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.)
Reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.)
Engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if
I open the window? Please, don’t, I’m cold.)
Feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where
he is.)
Ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill,
that’s why.)
Magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work?
It works with a battery.)
Emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I
can ’t remember locking the door.)
Elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.)
Érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.)
bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.)

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):







Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple;
Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t
finished it yet.) Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have
you been waiting for a long time?);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past
Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past
Continuous (I was listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her
before.);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future
Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.)
Modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I
join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke
here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the
exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday.
She might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He
might have passed the exam.)
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Múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child.
My mum would always tell us stories.)
Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had
money.)
Függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.)
Függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.)
Szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be
repaired tomorrow.)
Mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható
főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’,
’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.)
Minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of
all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?)
Térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the
left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors,
outdoors, upstairs, downstairs, abroad)
Időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not
finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were
you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next,
then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter)
Logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian)
Szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and,
or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody,
anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however)
Birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben
(At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?)
Visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?).

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




Az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
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A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra (9. évfolyam: 3×36=
108 óra, 10. évfolyam: 3×36= 108 óra)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
Environment and nature
School and education
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

40
20
12
12
22
20
12
17
19
12
30
216

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a
cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel
történő rövid jellemzésével;
 Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban;
 Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
 Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének
megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;
95








A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az
érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül;
A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében
tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a
hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends, famous people
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing
chores
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional
treatments, positive-negative characteristics
 Személyes élethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Interakció a személyes tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval
 Közeli és távoli rokonok
 Kedvenc rokonaim - miért?
 Névadási szokások a családon belül
 Érdekes családi történetek a múltból
 Jövőképem (plakát, prezentáció)
 Példaképem, ill.egy híres ember élete
Internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban
 Különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
 A fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban
 A felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?
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Vitafórum
 Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző
szakemberekkel
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:
 Hobbik, érdeklődési körök
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather and climate, seasons A környezeti és természeti tématartományhoz
tartozó információk átadása
Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Eltűnő növények
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás/prezentáció készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertekfeladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
 Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése
TÉMAKÖR: School and education
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:















Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a
nyelvórákon;
A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és
érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;
Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions, parts of school buildings
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying in and outside school
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language
learning/use of language
 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in
Hungary and in the UK
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
 Kisfilm készítése: „Our School”
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:
 Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
 Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon
választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the
world
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling,
forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing, city tour
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and
economy
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése
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Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Vitafórum
 Egyéni vagy társasutazás?
 Üdülés vagy aktív nyaralás?
Szituációs játék
 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;
 Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak
lényegét röviden és érthetően;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant
members of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city
life/country life
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps,
media, computer games
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje
Interakció a közéleti tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Kiállítások, érdekes múzeumok
Projekt munka
 Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
 Mi szórakoztat minket?
Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Az olvasás szerepe a 21. században
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv ajánló brossúra készítése
 Plakátok, szórólapok hirdetések készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;
 Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;
 Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
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Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;
 Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;
 Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;
 A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;
 A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;
 Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;
 A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak
megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;
 Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;
 Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy
nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél;
 A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt;
 Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi –
szöveg tartalmát;
 A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak
jelentését;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó témákban;
 Nyelvi haladását fel tudja mérni;
 Hibáit az esetek többségében is tudja javítani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, autonomous learning
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére
Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
Íráskészség fejlesztése
 Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’)
felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat
 Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza
a
célnyelvi
kultúráról
megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;
 Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok
között;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the
different countries
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása
 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka
 A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
 Hollywood története és magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól
Kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum
 Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
 (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum
 Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?
 Kell-e a mindennapos testnevelés?
 Fontos-e a zene és a tánc?
 Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék
 Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
 Történelmi események modellezése szerepjátékkal
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TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv
 A szalagcímek nyelvezete
 Az újságcikkek stilusa szerkezete
 Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
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Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 A közlekedést
 A házimunkát
 Az oktatást?
 A kommunikációt?
 A világ internet nélkül?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 A világ legfontosabb találmányai
 A kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
 „Én és a telefonom”
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 Haladás-e minden változás?
 A közösségi média előnyei és hátrányai
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan, vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
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Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott
vagy hallott szövegeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése
 Információ megosztása angol nyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
 Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,
kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további
fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt
szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már
elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja
használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és cserére, valamint valós
kommunikációra és kapcsolatépítésre.
A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb
fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli
nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz,
illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes
tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a
szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és
nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni.
Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés
milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy
egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot),
vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre
sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és
tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén
túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség
esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a
beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik,
élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni.
Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait
egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában
érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat
célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő
eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak
megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben
anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne.
A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind
élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott
köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek
megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít,
a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb
szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban
folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos
stratégiákat tudatosan alkalmaz.
Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten
vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt
továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja.
Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják.
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Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni.
Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.
A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd)
már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson.
Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett
nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre
inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás
során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is
alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.
Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor
változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes
tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás,
azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az
interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven.
A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök
is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és
társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és
pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén
elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett
kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a
munkavállalói kompetencia megalapozására.
Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert
a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival,
követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia
az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában.
Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a
célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut.
Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a
középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és
továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való
használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud
készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a
felsőoktatásba való bejutást.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek,
struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó
listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő
funkciók és struktúrák is.
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Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


















Álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …)
Érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering
…, We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)
Egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly
what I think, You’ve persuaded me.)
Kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what
you mean, but … I agree to some extent, but…)
Mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I
don’see why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree
up to a point. I completely disagree. You must be joking.)
Konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)
Statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the
examples …, The diagram proves that …)
Reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return
this …, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?)
Bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)
Érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)
Szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)
Dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.)
Javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that
would be excellent. That’s a good idea, but…)
Információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t
know the time, would you?)
Egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end,
eventually)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say
something?)
Segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a
hand? Sure. No problem.)

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


Cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be
cooking then. I’ll have finished cooking by then.)



Jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were
to have’ (I was going to help her. I was about to leave.)



Cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning
English for two years before I passed my exam.)



Feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I
had had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)
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Függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She
threatened to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take
her home. She offered to take me home. She told me to take him home.)



Vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl
who can sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)



Közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)



Műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)



Igei vonzatok (gerunds and infinitives)



Szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even
though, however…)



Inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never
have I seen such a beautiful landscape.)



Képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous,
professional, hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)



Visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:


Az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek
kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;



Létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
célnyelvi szöveget;



Életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.
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A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 272 óra (11. évfolyam: 4×36=
144, 12. évfolyam: 4×32= 128)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
People and society
Financial matters
Carreer and employment
Gaining and sharing knowledge
Final exam preparation
Összes óraszám:

22
17
17
17
22
22
22
22
17
17
15
17
20
25
272

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató
vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos
jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Értelmezi az összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő
tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
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Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban
és az idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, different generations within the family, love and
marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping
fit, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily
routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)
keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and
taking care of everyday responsibilites
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future
plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies),
positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans
 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)
 Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?
 A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán
 Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma
Szerepjáték:
 Orvosi ellátás igénybevétele
 Ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése
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Önálló szövegalkotás
 Életem 15 év múlva
 Híres személyiségek, mint példaképek
Vitafórum
 Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai
 ’A házasságok az égben köttetnek’
 Vannak-e még családi példaképek?
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb,
részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
 Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
 Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot
szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti
tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
116








Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants, environmental protection personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons,
recycling and reusing
 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével
 Természeti kincsek Magyarországon
 Mindennapi természetvédelem
Csoportos projektmunka
 A hulladékújrahasznosítás lehetőségei
Kutatómunka az interneten
 Alternatív energiaforrások
 Globális felmelegedés
 A föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides, public service personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad, festivals
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on
people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning
 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás,
utazás, turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Szerepjáték
 Telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra
Önálló projektmunka
 Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről
 Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről
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Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről
Csoportos projektmunka
 Film készítése lakóhelyem nevezetességeiről
Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)
 Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra
Vitafórum
 A turizmus pozitív és negatív hatásai
 Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi
eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé
ismert témákban és szituációkban is;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában;
 Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők
véleményét is;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár
anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;
 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő
helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva
általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international
attractions/sights, city life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer
games, sports, applications, media
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár
a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel,
szórakozással kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Kulturális
események
és
szórakozási
lehetőségek
célnyelvi/magyarországi városban
 Egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása
Szerepjáték
 Útbaigazítás kérése és adása
Vitafórum
 GPS vagy útbaigazítás?
 Kidobhatjuk már a papír térképeket?
 Az e-könyvek előnyei és hátrányai

egy

kiválasztott

TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a
tanult stratégiák felhasználásával;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
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A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat
jelentését;
A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;
A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő
célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést,
beszédtempót és intonációt;
Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;
Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;
Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;
Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;
Hibáit általában önállóan is tudja javítani;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és
nyelvhasználati lehetőségeket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous
learning
A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi
elemekben
A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása
 Egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése
Interaktív térképek használata
 Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal
 Ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal
Csoportmunka
 Szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása
 Szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz
Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív
tapasztalatairól
Vitafórum
 Miért halványulnak el a dialektusok?
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Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális
kommunikációjában;
 Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;
 Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő
kommunikációt folytat írásban és szóban;
 Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;
 Alkalmazza a nyelvi
változatokról megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson;
 Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája
közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket;
 Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat;
 Átadja célnyelven a magyar értékeket;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions,
arts, history, literature
Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete
Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása
Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete
célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
Célnyelvi kultúráról információk átadása
Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása
Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka
 Magyarország rövid történelme
 Anglia rövid történelme
 A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai
 Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban
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 Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban?
 Miért vált az angol világnyelvvé?
Internetes kutatómunka
 Egy célnyelvi ország gasztronómiája
 Magyar receptek angol interpretálása
 Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban?
Egy angol történelmi film megtekintése
Vitafórum
 Fontos-e a hagyományok életben tartása
 Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?
 Miben hasznos a globalizáció?
 Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK



Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni projektmunka
 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása
 poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről
Vitafórum
 A humán vagy a reál műveltség a fontos?
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és
szórakozásra.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Pármunka
 Célnyelvi sajtótermékek felkutatása
 Angol sajtótermékek fajtái
 Angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban
megjeleníteni
 Aktuális hírek olvasása
 Az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal
kapcsolatban
Osztálymunka
 Angol nyelvű híradó rendszeres nézése
 Iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó alapvető témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists,
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
124







A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
exhibitions
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major
innovations
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
dangers of the internet, social networks, research, inventions
A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és
technika tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Találmányok
 A jövő technikái
Egyéni project
 Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?
 A jogosítvány megszerzése, az autó részei
 Mit fog tudni a következő telefonom?
Vitafórum
 Az internet pozitív és negatív oldalai
 Lesz-e az unokámnak telefonja?
 Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?
TÉMAKÖR: People and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family,
friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the
public, authorities, people working in services
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns,
villages, countryside, home, public places, public offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in everyday life, fashion and clothes items
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
family events and celebrations, national and international events and holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a
community, volunteering, community service
 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd,
workaholic
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic
gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality,
differences between individuals, relationship between generations, crime and
punishment
 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és
társadalom tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 Különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán
 Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
 Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Szerepjáték:
 Szolgáltatások igénybevétele
Önálló szövegalkotás:
 Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről
Vitafórum/eszmecsere
 Korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon)
 Megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?
 Megszüntethetőek-e az előítéletek?
TÉMAKÖR: Financial matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
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Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
employers, employees, white and blue collar workers
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public
service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money,
currencies, bank forms, advertisements, commercials
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family
budget, saving, spending and wasting money
 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és
gazdaság tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 A pénz kialakulása, története
 Az első bankok
Szerepjáték
 Banki ügyintézés
 Számlanyitás
 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
 valutaváltás nyaralás előtt
Eszmecsere
 Spórolás-költekezés
 A jövedelem értelmes beosztása
Kutatómunka (internet, újságcikk)
 Hitelek, állami támogatások
 A tőzsde története, működése
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TÉMAKÖR: Carreer and employment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
professionals, employers, employees, colleagues
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
workplaces, offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in different jobs
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job
interviews, meetings
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
planning, life long learning, applying for a job
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a
career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work,
individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV
A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és
munkavállalás tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Önálló szövegalkotás
 Jelentkezés álláshirdetésre
 Angol nyelvű önéletrajz készítése
Szerepjáték
 Állásinterjú
 Beszégetés egy állásbörzén
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Olvasott szövegértés fejlesztése
 Álláshirdetések böngészése
 Munkaköri leírás értelmezése
Csoportos projektmunka
 Egy munkahelyi projekt kidolgozása
 Közkedvelt szakmákbemutatása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összetettebb információkat ad át és cserél;
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
 Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
 Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;
 Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra,
nyelvi fejlesztésre.
A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK



Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában
Idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján
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TÉMAKÖR: Final exam preparation
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;
 A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;
 Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;
 Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;
 Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát
akadályozza;
 Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat
értelmez és használ;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;
 Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;
 Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő
átgondolása
 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Vizsgafeladatok gyakorlása
Vizsgaszituációk gyakorlása
Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
Vélemény összefüggő kifejtése spontán
témakörökben
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felmerülő,

érettségihez

kapcsolódó




Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez
kapcsolódóan
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Emelt szintű művészeti képzés
(képzőművészeti és táncművészeti)
Évfolyam:

9-10. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(második idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
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Élő idegen nyelv
A második idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló
nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai
életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig
digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű
színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív,
önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos
feladata.
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon
megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv
tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre
inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a
továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
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információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek
közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a
munkavállalásra.
Módszerek
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet
eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely
épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok
kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak
tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka,
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mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló
információcserére.
Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít
az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák
alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy
a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót
a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén
a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be
a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.
A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az
élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása
során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további
alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint
az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a
kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú
tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott
kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási
sajátosságok és igények is.
A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak
köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen
és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen
nyelven.
A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek
által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven
beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az
ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a
rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan
készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját
nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind
pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag
nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia,
azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra,
hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat
fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi
eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
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ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó
hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv
esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja
nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit
észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel
megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében
továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a
kimeneti elvárás.
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási
és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza
kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen
át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális
nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá
kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra,
közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.
A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:






részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
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a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves nevelésioktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Ezután
az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával nem kötelező érvényűek.
A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek
megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva
fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti
témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás.
A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási
eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a
tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör
részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós
nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra való
javaslatok. A tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a
felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a
11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok
a nyelvi funkciók, nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra
vonatkoznak és amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől
függetlenül el kell sajátítania.
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Élő idegen nyelv: Angol
Kerettanterv az angol mint második idegen nyelv tantárgy
számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol
nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai
segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális
kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre
hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek
kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás
az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének
igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást,
az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális
kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a
továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a
nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre
inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben
használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például
projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását,
problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális
csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a
többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez,
megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább
önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények
figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi
tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen
foglalkozik.
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Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal
ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása
során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi
funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek
megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint
azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):




















köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m
OK.)
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name
is Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s
your birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got
any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can
understand French. What’s your favourite subject? It’s maths.)
információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the
boss here? Yes, he is.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it
like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!)
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel
…)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck!
Congratulations! Thank you, the same to you.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és
e-mailben (Dear Peter, … Best wishes, Love.)
véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s
your opinion? In my opinion, …)
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tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do
you like ...? Yes, I do. No, I don’t.)
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I
don’t.)
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
 akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.)
 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank
you. Thank you.)
 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so
happy for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.)
 elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite pleased with it. Are you happy with
…? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That
wasn’t very nice/good.)
 csodálkozás kifejezése (How come? Is he?)
 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are.
Sorry, I can’t.)
 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.)
 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.)
 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what
does that mean?)
 betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)
 felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?)
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
 egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read
the text.)
Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):






cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are
you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I
don’t like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m
not listening. I’m leaving.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ...
Were you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread
for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.)
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felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.)
birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their,
mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?)
múlt időben (I didn’t have many friends at school.)
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one,
two, …, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How
many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How
much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent
of all.)
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in,
on, under, opposite, next to, between …)
 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For
one month.)
 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join
you?); ’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.)
 szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and,
or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are
some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan
névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
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A 9–10. évfolyamokon az angol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 216
(9. évfolyamon: 36×3= 108, 10. évfolyamon 36×3= 108 óra)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

40
20
30
14
10
30
20
15
13
14
10
216

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, meals
 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 23 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés,
állandósult szókapcsolat ismerete
 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg (PPT):
 Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
 A lakóhely és környezetének bemutatása
 A legjobb barát, barátnő bemutatása
Projektmunka csoportban:
 (Plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
 Otthon
 Az iskolában
 A lakóhelyünkön
Ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével
Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő
Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
 ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
Internetes kutatás
 A famous person’s life and lifestyle
Szerepjátékok:



Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról
Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather
 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Magyarországi állatkertek és lakóik
 Az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban
 Lakóhelyem, környezetem
Internetes kutatás – szófelhő
 Milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában?
 Hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?
Az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon
Játék
 Állat barkochba
 Kvíz/keresztrejtvény

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
 Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
 Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri;
 A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység
céljainak megfelelően alkalmazza;
 Részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff, classmates
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for
language learning
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge,
language learning targets
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka: - egyéni vagy csoportos
 Iskolai szokások, napirend, órarend
 Iskolai szabályok
 Iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
 Tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása,
tanórán Kívüli tevékenységek összehasonlítása
Kérdőív készítése:
 Kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés
Kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
Csoportos feladat:
 Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?
 Mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?
TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan/kooperatív munkaformában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests;
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures;
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad;
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing;
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences;
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Angliai látnivalók, nevezetességek
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 Magyarország híres látnivalói
 Lakóhelyem nevezetességei
 ’My Dream Holiday’
Projektmunka csoportosan
 Egy osztálykirándulás megtervezése
 Fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok
Internetes kutatómunka
 Útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni?
 Különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel
 Különleges szállodák/szállások
Szerepjátékok
 Idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport
 Szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country
life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving
directions, giving information
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, travelling, national and international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

Szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?
 Gyors étteremben
 Utazási irodában
 Utcán: útbaigazítás kérése és adása
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 ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása
Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
Internetes kutatómunka
 A célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók
 Kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
Vitafórum:
 Városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
 A legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet,
közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek
felismerése
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is,
digitális csatornákon is
 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
Közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
Filmnézés a célnyelven
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 A film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
 A film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása
 Keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
Betűzésverseny
 Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
Egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
Játékos diktálási feladatok
 Running dictation
 Chinese whispers
Egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az
osztálynak
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai
szokásainkkal
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projectmunka – egyéni vagy csoportos
Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
 az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
 tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?
 mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?
 családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában
 ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
 viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
 állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)
 angol és magyar nyaralási szokások
 angol időjárás – magyar időjárás
 az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei
 angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
 híres helyek a két országban
Csoportos játék:
Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók
Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról
Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
 Pl. Christmas Party
 Pl. Valentine’s Day
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
 Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
 Egy híres tudós élete
 Egy angol király élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
150

 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
Internetes kutatómunka
 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
Csoportos project:
 Társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem,
biológia, művészeti tantárgyak)
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka:
 Aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
 Képaláírások megfogalmazása
 Időjárásjelentés készítése
Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
 Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
 Lenémított film tanulói kommentárral
Szerepjáték:


Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
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Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunkák és bemutatók
 Saját szórakozási szokások
 Kedvenc kulturális élmények
Felmérés készítése és kiértékelése
 Szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb
Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
Olvasási verseny az osztályon belül
egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
E-mailezés angolul
Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
Csoportchat:
 közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
 Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter
készítése, prezentáció
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Emelt szintű művészeti képzés
(képzőművészeti és táncművészeti)
Évfolyam:

11-12. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(második idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
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11–12. évfolyam
A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és
célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik
annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ
megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és
kapcsolatépítésre.
Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a
többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a
későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását
személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek
megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 910. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …)
 Véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.)
 Tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very
much. I think it’s disgusting.)
 Egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.)
 Egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.)
 Dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...)
 Lehetőség kifejezése (She might visit us.)
 Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or
they might not come. She can’t be very old, she must be 25.)
 Javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 Meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to
come. )
 Bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...)
 Akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …)
 Szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…)
Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done
your room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been
waiting long?)
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Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching
TV when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a
hippo in my life.)
 Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen?
I’ll help you.)
 Birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.)
 Időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it. He has not finished it, yet.
She has just entered the room.)
 Modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask
her.)
 Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)
 Függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives.,
Tell him to stop it.)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
 Adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat
a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A 11–12. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra (11. évfolyamon:
36×3= 108 óra, 12. évfolyamon: 32×3= 96)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

25
20
23
15
10
15
20
15
16
15
15
15
204

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
 Üzeneteket ír;
 Egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését
kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy
egyet nem értését;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare,
social relations
Személyes témákhoz tartozó információk átadása
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos,
összefüggő beszéd gyakorlására)
 Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim
 Érdekes családi történetek a múltból
Internetes kutató munka és csoportos projekt
 Családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
Vitafórum


Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:


Hobbik, érdeklődési körök

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel;
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Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability
 Környezethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Kihaló növényfajok
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertek feladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
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Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában;
Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába,
átfogalmazásába;
Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
A főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
Felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
Megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
Összetett írott instrukciókat értelmez;
Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban
interakciót folytat;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
Összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de,
vagy);
Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
Részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
Részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities,
extracurricular opportunities for language learning/use of language
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a világ különböző részeiben
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:



Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra? – Checklist készítése
Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Szituációs játék
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 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;
 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó
szövegekben a beszélők gondolatmenetét;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;
 információt cserél, információt kér, információt ad.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city
life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and
international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka, egyéni bemutatók



Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
Mi szórakoztat minket?
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Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv - ajánló brossúra készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza
mondanivalójának lényegét;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
 Ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az
életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
 Hibáit többnyire észreveszi és javítja;
 Társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére nyelvtani,
szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
 Könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása
Íráskészség fejlesztése



Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’)
felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat
Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a
célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe a manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka



A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
Hollywood története, magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kviz különböző oszágok étkezési szokásairól
„Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum


Mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának
és érdeklődésének megfelelő tartalmakból
 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum





Melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben?
Kell-e a mindennapos testnevelés?
Fontos-e a zene és a tánc?
Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
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 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék



Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
Történelmi események modellezése szerepjátékkal

TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és
érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel
kapcsolatban;
 Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGE

Online videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv




A szalagcímek nyelvezete
Az újságcikkek stílusa szerkezete
Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott
célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;
 Az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző
szövegtípusokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 a közlekedést
 a házimunkát
 az oktatást?
 a kommunikációt?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 a világ legfontosabb találmányai
 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 A közösségi oldalak előnyei és hátrányai
 Haladás-e minden változás?
TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy
digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy
iskolán kívül szerzett ismereteivel;
 Értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;
 Rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
 Üzeneteket ír;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 A tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
(irodalom, film, társasjáték)
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Érdekes kiállítások, múzeumok
Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése
Kedvenc filmem bemutatása angolul
Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása
 A szöveg leírása és értelmezése
Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
Rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok
kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
A tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal;
Felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
Felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (egyéni vagy csoportos)


Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból
(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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Élő idegen nyelv
A második idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló
nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai
életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig
digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű
színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív,
önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos
feladata.
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon
megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv
tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre
inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a
továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
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információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek
közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a
munkavállalásra.
Módszerek
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet
eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely
épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok
kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak
tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka,
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mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló
információcserére.
Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít
az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák
alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy
a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót
a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén
a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be
a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.
A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az
élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása
során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további
alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint
az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a
kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú
tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott
kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási
sajátosságok és igények is.
A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak
köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen
és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen
nyelven.
A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek
által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven
beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az
ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a
rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan
készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját
nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind
pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag
nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia,
azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra,
hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat
fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi
eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
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ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó
hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv
esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja
nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit
észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel
megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében
továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a
kimeneti elvárás.
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási
és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza
kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen
át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális
nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá
kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra,
közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.
A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:






részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
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a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves nevelésioktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Ezután
az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával nem kötelező érvényűek.
A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek
megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva
fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti
témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás.
A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási
eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a
tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör
részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós
nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra való
javaslatok. A tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a
felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a
11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok
a nyelvi funkciók, nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra
vonatkoznak és amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől
függetlenül el kell sajátítania.
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Élő idegen nyelv: Angol
Kerettanterv az angol mint második idegen nyelv tantárgy
számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol
nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai
segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális
kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre
hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek
kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás
az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének
igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást,
az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális
kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a
továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a
nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre
inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben
használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például
projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását,
problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális
csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a
többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez,
megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább
önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények
figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi
tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen
foglalkozik.
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Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal
ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása
során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi
funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek
megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint
azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):




















köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m
OK.)
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name
is Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s
your birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got
any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can
understand French. What’s your favourite subject? It’s maths.)
információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the
boss here? Yes, he is.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it
like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!)
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel
…)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck!
Congratulations! Thank you, the same to you.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és
e-mailben (Dear Peter, … Best wishes, Love.)
véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s
your opinion? In my opinion, …)
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tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do
you like ...? Yes, I do. No, I don’t.)
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I
don’t.)
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
 akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.)
 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank
you. Thank you.)
 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so
happy for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.)
 elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite pleased with it. Are you happy with
…? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That
wasn’t very nice/good.)
 csodálkozás kifejezése (How come? Is he?)
 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are.
Sorry, I can’t.)
 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.)
 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.)
 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what
does that mean?)
 betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)
 felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?)
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
 egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read
the text.)
Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):






cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are
you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I
don’t like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m
not listening. I’m leaving.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ...
Were you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread
for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.)
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felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.)
birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their,
mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?)
múlt időben (I didn’t have many friends at school.)
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one,
two, …, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How
many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How
much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent
of all.)
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in,
on, under, opposite, next to, between …)
 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For
one month.)
 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join
you?); ’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.)
 szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and,
or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are
some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan
névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
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A 9–10. évfolyamokon az angol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 216
(9. évfolyamon: 36×3= 108, 10. évfolyamon 36×3= 108 óra)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

40
20
30
14
10
30
20
15
13
14
10
216

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, meals
 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 23 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés,
állandósult szókapcsolat ismerete
 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg (PPT):
 Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
 A lakóhely és környezetének bemutatása
 A legjobb barát, barátnő bemutatása
Projektmunka csoportban:
 (Plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
 Otthon
 Az iskolában
 A lakóhelyünkön
Ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével
Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő
Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
 ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
Internetes kutatás
 A famous person’s life and lifestyle
Szerepjátékok:



Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról
Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather
 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Magyarországi állatkertek és lakóik
 Az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban
 Lakóhelyem, környezetem
Internetes kutatás – szófelhő
 Milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában?
 Hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?
Az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon
Játék
 Állat barkochba
 Kvíz/keresztrejtvény

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
 Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
 Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri;
 A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység
céljainak megfelelően alkalmazza;
 Részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff, classmates
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for
language learning
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge,
language learning targets
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka: - egyéni vagy csoportos
 Iskolai szokások, napirend, órarend
 Iskolai szabályok
 Iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
 Tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása,
tanórán Kívüli tevékenységek összehasonlítása
Kérdőív készítése:
 Kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés
Kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
Csoportos feladat:
 Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?
 Mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?
TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan/kooperatív munkaformában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests;
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures;
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad;
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing;
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences;
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Angliai látnivalók, nevezetességek
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 Magyarország híres látnivalói
 Lakóhelyem nevezetességei
 ’My Dream Holiday’
Projektmunka csoportosan
 Egy osztálykirándulás megtervezése
 Fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok
Internetes kutatómunka
 Útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni?
 Különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel
 Különleges szállodák/szállások
Szerepjátékok
 Idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport
 Szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country
life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving
directions, giving information
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, travelling, national and international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

Szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?
 Gyors étteremben
 Utazási irodában
 Utcán: útbaigazítás kérése és adása
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 ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása
Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
Internetes kutatómunka
 A célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók
 Kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
Vitafórum:
 Városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
 A legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet,
közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek
felismerése
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is,
digitális csatornákon is
 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
Közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
Filmnézés a célnyelven
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 A film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
 A film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása
 Keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
Betűzésverseny
 Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
Egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
Játékos diktálási feladatok
 Running dictation
 Chinese whispers
Egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az
osztálynak
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai
szokásainkkal
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása.

187

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projectmunka – egyéni vagy csoportos
Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
 az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
 tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?
 mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?
 családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában
 ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
 viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
 állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)
 angol és magyar nyaralási szokások
 angol időjárás – magyar időjárás
 az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei
 angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
 híres helyek a két országban
Csoportos játék:
Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók
Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról
Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
 Pl. Christmas Party
 Pl. Valentine’s Day
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
 Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
 Egy híres tudós élete
 Egy angol király élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
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 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
Internetes kutatómunka
 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
Csoportos project:
 Társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem,
biológia, művészeti tantárgyak)
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka:
 Aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
 Képaláírások megfogalmazása
 Időjárásjelentés készítése
Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
 Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
 Lenémított film tanulói kommentárral
Szerepjáték:


Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
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Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunkák és bemutatók
 Saját szórakozási szokások
 Kedvenc kulturális élmények
Felmérés készítése és kiértékelése
 Szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb
Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
Olvasási verseny az osztályon belül
egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
E-mailezés angolul
Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
Csoportchat:
 közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
 Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter
készítése, prezentáció
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Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

11-12. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(második idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
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11–12. évfolyam
A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és
célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik
annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ
megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és
kapcsolatépítésre.
Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a
többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a
későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását
személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek
megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 910. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …)
 Véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.)
 Tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very
much. I think it’s disgusting.)
 Egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.)
 Egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.)
 Dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...)
 Lehetőség kifejezése (She might visit us.)
 Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or
they might not come. She can’t be very old, she must be 25.)
 Javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 Meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to
come. )
 Bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...)
 Akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …)
 Szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…)
Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done
your room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been
waiting long?)
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Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching
TV when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a
hippo in my life.)
 Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen?
I’ll help you.)
 Birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.)
 Időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it. He has not finished it, yet.
She has just entered the room.)
 Modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask
her.)
 Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)
 Függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives.,
Tell him to stop it.)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
 Adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat
a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A 11–12. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. (11. évfolyamon:
36×3= 108 óra, 12. évfolyamon: 32×3= 96)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

25
20
23
15
10
15
20
15
16
15
15
15
204

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
 Üzeneteket ír;
 Egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését
kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy
egyet nem értését;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare,
social relations
Személyes témákhoz tartozó információk átadása
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos,
összefüggő beszéd gyakorlására)
 Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim
 Érdekes családi történetek a múltból
Internetes kutató munka és csoportos projekt
 Családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
Vitafórum


Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:


Hobbik, érdeklődési körök

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel;
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Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability
 Környezethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Kihaló növényfajok
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertek feladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
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Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában;
Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába,
átfogalmazásába;
Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
A főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
Felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
Megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
Összetett írott instrukciókat értelmez;
Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban
interakciót folytat;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
Összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de,
vagy);
Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
Részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
Részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities,
extracurricular opportunities for language learning/use of language
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a világ különböző részeiben
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:



Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra? – Checklist készítése
Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Szituációs játék
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 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;
 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó
szövegekben a beszélők gondolatmenetét;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;
 információt cserél, információt kér, információt ad.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city
life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and
international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka, egyéni bemutatók



Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
Mi szórakoztat minket?
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Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv - ajánló brossúra készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza
mondanivalójának lényegét;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
 Ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az
életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
 Hibáit többnyire észreveszi és javítja;
 Társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

201

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére nyelvtani,
szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
 Könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása
Íráskészség fejlesztése



Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’)
felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat
Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a
célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe a manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka



A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
Hollywood története, magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kviz különböző oszágok étkezési szokásairól
„Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum


Mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának
és érdeklődésének megfelelő tartalmakból
 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum





Melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben?
Kell-e a mindennapos testnevelés?
Fontos-e a zene és a tánc?
Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
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 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék



Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
Történelmi események modellezése szerepjátékkal

TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és
érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel
kapcsolatban;
 Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGE

Online videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv




A szalagcímek nyelvezete
Az újságcikkek stílusa szerkezete
Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott
célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;
 Az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző
szövegtípusokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 a közlekedést
 a házimunkát
 az oktatást?
 a kommunikációt?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 a világ legfontosabb találmányai
 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 A közösségi oldalak előnyei és hátrányai
 Haladás-e minden változás?
TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy
digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy
iskolán kívül szerzett ismereteivel;
 Értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;
 Rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
 Üzeneteket ír;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 A tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
(irodalom, film, társasjáték)
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Érdekes kiállítások, múzeumok
Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése
Kedvenc filmem bemutatása angolul
Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása
 A szöveg leírása és értelmezése
Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
206













Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
Rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok
kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
A tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal;
Felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
Felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (egyéni vagy csoportos)


Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból
(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
Évfolyam:

9-10. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(első idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
Élő idegen nyelv
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Az első idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat
melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek,
másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes
nyelvtanári munkához.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját
gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni,
ismereteket szerezni.
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi
ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó
fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is
ki tudja fejezni.
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett
nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a
nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba
kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során
felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási
szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv
felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.
A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész
életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák
egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az
önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
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felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó
készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek.
Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik
a munkavállalásra.
Módszerek
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló
számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a
nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok,
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
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A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos,
hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló
nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a
körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő
célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai
nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában
a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített
olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok
stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása
és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint
a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és
folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A
nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és
igények is.
A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához
segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már
képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint
interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során,
valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott
kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más
kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok,
melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló
a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven
közvetíteni.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes,
jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is
segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen
és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és
társai haladását értékelni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy
segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia
tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé
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kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja
használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján,
konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik.
A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a
kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább
a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelésioktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós,
személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív
nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12.
évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban
jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy
témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként
jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a
tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a
munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a
szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola
és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való
felkészítést állítja fókuszba.
Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi
funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12.
évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi
funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben
megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak
témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
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Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával – nem kötelező érvényűek.
Élő idegen nyelv: Angol nyelv
Kerettanterv az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi
alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és
szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez
továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési
célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon
keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás
átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a
nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs
helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti,
hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás
egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza
nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az
elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint
boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon.
A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival,
például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja
kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos
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és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító
tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap
önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön
kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.
Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan
idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon
kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és
technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek,
összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes
tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és
társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi
témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és
nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a
tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és
érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan
kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási,
szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az
általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.
Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére
elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 910. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított
elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint
eléréséhez.
Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható
angol nyelvű kifejezések példák):











Bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me
introduce Mr Smith to you.)
Telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)
Elismerés kifejezése (Welldone. It’s a good idea. I’m proud of you.)
Ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand
me? Is it clear? Sorry, what does that mean?)
Aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…)
Üdvözletküldés (Give my best regards to…)
Megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look
forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why
don’t we…?)
Elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally)
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Kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is
that the weather is horrible.)
Mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...)
Beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.)
Együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)
Szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.)
Segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the
washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.)
Segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes,
please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.)
Tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a
doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.)
Reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.)
Engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if
I open the window? Please, don’t, I’m cold.)
Feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where
he is.)
Ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill,
that’s why.)
Magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work?
It works with a battery.)
Emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I
can ’t remember locking the door.)
Elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.)
Érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.)
bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.)

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):







Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple;
Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t
finished it yet.) Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have
you been waiting for a long time?);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past
Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past
Continuous (I was listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her
before.);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future
Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.)
Modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I
join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke
here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the
exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday.
She might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He
might have passed the exam.)
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Múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child.
My mum would always tell us stories.)
Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had
money.)
Függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.)
Függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.)
Szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be
repaired tomorrow.)
Mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható
főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’,
’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.)
Minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of
all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?)
Térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the
left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors,
outdoors, upstairs, downstairs, abroad)
Időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not
finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were
you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next,
then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter)
Logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian)
Szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and,
or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody,
anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however)
Birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben
(At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?)
Visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?).

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




Az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
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A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra (9. évfolyam:
3×36=108 óra, 10. évfolyam: 3×36=108 óra)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
Environment and nature
School and education
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

40
20
12
12
22
20
12
17
19
12
30
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TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a
cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel
történő rövid jellemzésével;
 Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban;
 Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
 Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének
megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;
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A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az
érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül;
A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében
tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a
hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends, famous people
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing
chores
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional
treatments, positive-negative characteristics
 Személyes élethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Interakció a személyes tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval
 Közeli és távoli rokonok
 Kedvenc rokonaim - miért?
 Névadási szokások a családon belül
 Érdekes családi történetek a múltból
 Jövőképem (plakát, prezentáció)
 Példaképem, ill.egy híres ember élete
Internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban
 Különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
 A fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban
 A felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?
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Vitafórum
 Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző
szakemberekkel
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:
 Hobbik, érdeklődési körök
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather and climate, seasons A környezeti és természeti tématartományhoz
tartozó információk átadása
Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Eltűnő növények
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás/prezentáció készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertekfeladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
 Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése
TÉMAKÖR: School and education
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:















Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a
nyelvórákon;
A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és
érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;
Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions, parts of school buildings
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying in and outside school
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language
learning/use of language
 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in
Hungary and in the UK
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
 Kisfilm készítése: „Our School”
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:
 Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
 Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon
választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the
world
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling,
forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing, city tour
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and
economy
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése
222

Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Vitafórum
 Egyéni vagy társasutazás?
 Üdülés vagy aktív nyaralás?
Szituációs játék
 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;
 Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak
lényegét röviden és érthetően;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant
members of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city
life/country life
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps,
media, computer games
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje
Interakció a közéleti tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Kiállítások, érdekes múzeumok
Projekt munka
 Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
 Mi szórakoztat minket?
Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Az olvasás szerepe a 21. században
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv ajánló brossúra készítése
 Plakátok, szórólapok hirdetések készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;
 Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;
 Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
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Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;
 Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;
 Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;
 A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;
 A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;
 Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;
 A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak
megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;
 Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;
 Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy
nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél;
 A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt;
 Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi –
szöveg tartalmát;
 A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak
jelentését;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó témákban;
 Nyelvi haladását fel tudja mérni;
 Hibáit az esetek többségében is tudja javítani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, autonomous learning
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére
Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
Íráskészség fejlesztése
 Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’)
felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat
 Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza
a
célnyelvi
kultúráról
megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;
 Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok
között;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the
different countries
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása
 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka
 A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
 Hollywood története és magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól
Kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum
 Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
 (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum
 Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?
 Kell-e a mindennapos testnevelés?
 Fontos-e a zene és a tánc?
 Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék
 Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
 Történelmi események modellezése szerepjátékkal
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TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv
 A szalagcímek nyelvezete
 Az újságcikkek stilusa szerkezete
 Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
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Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 A közlekedést
 A házimunkát
 Az oktatást?
 A kommunikációt?
 A világ internet nélkül?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 A világ legfontosabb találmányai
 A kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
 „Én és a telefonom”
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 Haladás-e minden változás?
 A közösségi média előnyei és hátrányai
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan, vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
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Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott
vagy hallott szövegeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése
 Információ megosztása angol nyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
 Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,
kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további
fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt
szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már
elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja
használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és cserére, valamint valós
kommunikációra és kapcsolatépítésre.
A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb
fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli
nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz,
illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes
tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a
szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és
nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni.
Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés
milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy
egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot),
vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre
sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és
tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén
túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség
esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a
beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik,
élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni.
Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait
egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában
érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat
célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő
eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak
megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben
anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne.
A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind
élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott
köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek
megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít,
a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb
szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban
folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos
stratégiákat tudatosan alkalmaz.
Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten
vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt
továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja.
Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják.
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Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni.
Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.
A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd)
már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson.
Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett
nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre
inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás
során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is
alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.
Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor
változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes
tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás,
azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az
interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven.
A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök
is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és
társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és
pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén
elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett
kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a
munkavállalói kompetencia megalapozására.
Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert
a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival,
követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia
az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában.
Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a
célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut.
Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a
középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és
továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való
használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud
készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a
felsőoktatásba való bejutást.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek,
struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó
listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő
funkciók és struktúrák is.
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Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


















Álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …)
Érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering
…, We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)
Egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly
what I think, You’ve persuaded me.)
Kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what
you mean, but … I agree to some extent, but…)
Mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I
don’see why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree
up to a point. I completely disagree. You must be joking.)
Konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)
Statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the
examples …, The diagram proves that …)
Reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return
this …, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?)
Bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)
Érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)
Szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)
Dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.)
Javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that
would be excellent. That’s a good idea, but…)
Információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t
know the time, would you?)
Egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end,
eventually)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say
something?)
Segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a
hand? Sure. No problem.)

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


Cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be
cooking then. I’ll have finished cooking by then.)



Jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were
to have’ (I was going to help her. I was about to leave.)



Cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning
English for two years before I passed my exam.)



Feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I
had had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)
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Függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She
threatened to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take
her home. She offered to take me home. She told me to take him home.)



Vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl
who can sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)



Közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)



Műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)



Igei vonzatok (gerunds and infinitives)



Szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even
though, however…)



Inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never
have I seen such a beautiful landscape.)



Képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous,
professional, hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)



Visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:


Az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek
kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;



Létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
célnyelvi szöveget;



Életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.

235

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 272 óra (11. évfolyam:
4×36=144, 12.évfolyam: 4×32=128)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
People and society
Financial matters
Carreer and employment
Gaining and sharing knowledge
Final exam preparation
Összes óraszám:

22
17
17
17
22
22
22
22
17
17
15
17
20
25
272

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató
vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos
jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Értelmezi az összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő
tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
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Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban
és az idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, different generations within the family, love and
marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping
fit, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily
routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)
keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and
taking care of everyday responsibilites
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future
plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies),
positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans
 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)
 Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?
 A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán
 Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma
Szerepjáték:
 Orvosi ellátás igénybevétele
 Ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése
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Önálló szövegalkotás
 Életem 15 év múlva
 Híres személyiségek, mint példaképek
Vitafórum
 Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai
 ’A házasságok az égben köttetnek’
 Vannak-e még családi példaképek?
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb,
részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
 Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
 Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot
szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti
tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
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Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants, environmental protection personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons,
recycling and reusing
 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével
 Természeti kincsek Magyarországon
 Mindennapi természetvédelem
Csoportos projektmunka
 A hulladékújrahasznosítás lehetőségei
Kutatómunka az interneten
 Alternatív energiaforrások
 Globális felmelegedés
 A föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides, public service personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad, festivals
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on
people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning
 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás,
utazás, turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Szerepjáték
 Telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra
Önálló projektmunka
 Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről
 Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről
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Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről
Csoportos projektmunka
 Film készítése lakóhelyem nevezetességeiről
Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)
 Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra
Vitafórum
 A turizmus pozitív és negatív hatásai
 Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi
eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé
ismert témákban és szituációkban is;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában;
 Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők
véleményét is;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár
anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;
 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő
helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva
általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international
attractions/sights, city life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer
games, sports, applications, media
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár
a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel,
szórakozással kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Kulturális
események
és
szórakozási
lehetőségek
célnyelvi/magyarországi városban
 Egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása
Szerepjáték
 Útbaigazítás kérése és adása
Vitafórum
 GPS vagy útbaigazítás?
 Kidobhatjuk már a papír térképeket?
 Az e-könyvek előnyei és hátrányai

egy

kiválasztott

TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a
tanult stratégiák felhasználásával;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
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A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat
jelentését;
A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;
A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő
célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést,
beszédtempót és intonációt;
Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;
Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;
Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;
Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;
Hibáit általában önállóan is tudja javítani;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és
nyelvhasználati lehetőségeket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous
learning
A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi
elemekben
A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása
 Egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése
Interaktív térképek használata
 Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal
 Ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal
Csoportmunka
 Szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása
 Szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz
Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív
tapasztalatairól
Vitafórum
 Miért halványulnak el a dialektusok?
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Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális
kommunikációjában;
 Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;
 Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő
kommunikációt folytat írásban és szóban;
 Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;
 Alkalmazza a nyelvi
változatokról megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson;
 Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája
közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket;
 Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat;
 Átadja célnyelven a magyar értékeket;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions,
arts, history, literature
Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete
Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása
Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete
célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
Célnyelvi kultúráról információk átadása
Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása
Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka
 Magyarország rövid történelme
 Anglia rövid történelme
 A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai
 Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban
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 Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban?
 Miért vált az angol világnyelvvé?
Internetes kutatómunka
 Egy célnyelvi ország gasztronómiája
 Magyar receptek angol interpretálása
 Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban?
Egy angol történelmi film megtekintése
Vitafórum
 Fontos-e a hagyományok életben tartása
 Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?
 Miben hasznos a globalizáció?
 Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK



Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni projektmunka
 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása
 poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről
Vitafórum
 A humán vagy a reál műveltség a fontos?
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és
szórakozásra.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Pármunka
 Célnyelvi sajtótermékek felkutatása
 Angol sajtótermékek fajtái
 Angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban
megjeleníteni
 Aktuális hírek olvasása
 Az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal
kapcsolatban
Osztálymunka
 Angol nyelvű híradó rendszeres nézése
 Iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó alapvető témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists,
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
exhibitions
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major
innovations
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
dangers of the internet, social networks, research, inventions
A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és
technika tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Találmányok
 A jövő technikái
Egyéni project
 Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?
 A jogosítvány megszerzése, az autó részei
 Mit fog tudni a következő telefonom?
Vitafórum
 Az internet pozitív és negatív oldalai
 Lesz-e az unokámnak telefonja?
 Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?
TÉMAKÖR: People and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family,
friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the
public, authorities, people working in services
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns,
villages, countryside, home, public places, public offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in everyday life, fashion and clothes items
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
family events and celebrations, national and international events and holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a
community, volunteering, community service
 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd,
workaholic
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic
gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality,
differences between individuals, relationship between generations, crime and
punishment
 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és
társadalom tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 Különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán
 Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
 Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Szerepjáték:
 Szolgáltatások igénybevétele
Önálló szövegalkotás:
 Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről
Vitafórum/eszmecsere
 Korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon)
 Megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?
 Megszüntethetőek-e az előítéletek?
TÉMAKÖR: Financial matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
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Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
employers, employees, white and blue collar workers
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public
service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money,
currencies, bank forms, advertisements, commercials
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family
budget, saving, spending and wasting money
 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és
gazdaság tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 A pénz kialakulása, története
 Az első bankok
Szerepjáték
 Banki ügyintézés
 Számlanyitás
 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
 valutaváltás nyaralás előtt
Eszmecsere
 Spórolás-költekezés
 A jövedelem értelmes beosztása
Kutatómunka (internet, újságcikk)
 Hitelek, állami támogatások
 A tőzsde története, működése
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TÉMAKÖR: Carreer and employment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
professionals, employers, employees, colleagues
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
workplaces, offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in different jobs
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job
interviews, meetings
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
planning, life long learning, applying for a job
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a
career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work,
individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV
A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és
munkavállalás tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Önálló szövegalkotás
 Jelentkezés álláshirdetésre
 Angol nyelvű önéletrajz készítése
Szerepjáték
 Állásinterjú
 Beszégetés egy állásbörzén
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Olvasott szövegértés fejlesztése
 Álláshirdetések böngészése
 Munkaköri leírás értelmezése
Csoportos projektmunka
 Egy munkahelyi projekt kidolgozása
 Közkedvelt szakmákbemutatása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összetettebb információkat ad át és cserél;
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
 Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
 Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;
 Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra,
nyelvi fejlesztésre.
A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK



Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában
Idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján
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TÉMAKÖR: Final exam preparation
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;
 A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;
 Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;
 Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;
 Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát
akadályozza;
 Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat
értelmez és használ;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;
 Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;
 Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő
átgondolása
 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Vizsgafeladatok gyakorlása
Vizsgaszituációk gyakorlása
Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
Vélemény összefüggő kifejtése spontán
témakörökben
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felmerülő,

érettségihez

kapcsolódó




Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez
kapcsolódóan
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Élő idegen nyelv
A második idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9-12. évfolyam
Célok és feladatok
A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló
nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai
életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig
digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű
színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív,
önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos
feladata.
A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon
megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv
tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre
inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a
továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
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információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek
közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a
munkavállalásra.
Módszerek
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet
eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely
épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok
kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak
tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka,
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mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló
információcserére.
Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít
az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák
alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy
a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót
a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén
a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be
a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.
A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az
élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása
során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további
alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint
az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a
kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú
tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott
kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási
sajátosságok és igények is.
A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak
feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak
köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen
és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen
nyelven.
A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek
által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven
beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az
ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a
rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan
készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját
nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind
pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag
nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia,
azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra,
hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat
fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi
eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
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ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó
hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv
esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja
nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit
észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel
megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében
továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a
kimeneti elvárás.
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási
és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza
kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen
át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális
nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá
kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra,
közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.
A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló:






részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
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a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves nevelésioktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Ezután
az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával nem kötelező érvényűek.
A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek
megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva
fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti
témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás.
A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási
eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a
tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör
részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós
nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra való
javaslatok. A tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a
felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a
11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok
a nyelvi funkciók, nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra
vonatkoznak és amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől
függetlenül el kell sajátítania.
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Élő idegen nyelv: Angol
Kerettanterv az angol mint második idegen nyelv tantárgy
számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol
nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai
segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális
kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre
hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek
kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás
az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének
igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást,
az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális
kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a
továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a
nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre
inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben
használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például
projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását,
problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális
csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a
többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez,
megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább
önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények
figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi
tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen
foglalkozik.
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Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal
ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása
során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi
funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek
megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint
azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):




















köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m
OK.)
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name
is Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s
your birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got
any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can
understand French. What’s your favourite subject? It’s maths.)
információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the
boss here? Yes, he is.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it
like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year!
Happy Easter!)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.)
megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?)
telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!)
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel
…)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck!
Congratulations! Thank you, the same to you.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és
e-mailben (Dear Peter, … Best wishes, Love.)
véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s
your opinion? In my opinion, …)
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tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do
you like ...? Yes, I do. No, I don’t.)
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I
don’t.)
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.)
 akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.)
 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank
you. Thank you.)
 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)
 dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.)
 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so
happy for you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.)
 elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite pleased with it. Are you happy with
…? Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That
wasn’t very nice/good.)
 csodálkozás kifejezése (How come? Is he?)
 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are.
Sorry, I can’t.)
 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.)
 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.)
 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.)
 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what
does that mean?)
 betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)
 felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?)
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.)
 egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …)
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read
the text.)
Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):






cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are
you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I
don’t like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m
not listening. I’m leaving.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ...
Were you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread
for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.)
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felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.)
birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their,
mine, yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?)
múlt időben (I didn’t have many friends at school.)
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one,
two, …, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How
many CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How
much money have you got? I’ve got a lot of/little money.)
 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent
of all.)
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in,
on, under, opposite, next to, between …)
 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For
one month.)
 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join
you?); ’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.)
 szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and,
or, but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are
some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan
névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
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A 9–10. évfolyamon az angol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 (9.
évfolyamon: 36×3= 108, 10. évfolyamon 36×3= 108 óra; 108+108= 216)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Entertainment
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

40
20
30
14
10
30
20
15
13
14
10
216

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, meals
 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 23 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés,
állandósult szókapcsolat ismerete
 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő
átadása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg (PPT):
 Családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
 A lakóhely és környezetének bemutatása
 A legjobb barát, barátnő bemutatása
Projektmunka csoportban:
 (Plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
 Otthon
 Az iskolában
 A lakóhelyünkön
Ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével
Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő
Kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
 ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
Internetes kutatás
 A famous person’s life and lifestyle
Szerepjátékok:



Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról
Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Üzeneteket ír;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather
 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi
elemekkel
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Magyarországi állatkertek és lakóik
 Az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban
 Lakóhelyem, környezetem
Internetes kutatás – szófelhő
 Milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában?
 Hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban?
Az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon
Játék
 Állat barkochba
 Kvíz/keresztrejtvény

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
 Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
 Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
 Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
 Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
 Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri;
 A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység
céljainak megfelelően alkalmazza;
 Részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff, classmates
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for
language learning
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge,
language learning targets
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka: - egyéni vagy csoportos
 Iskolai szokások, napirend, órarend
 Iskolai szabályok
 Iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
 Tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása,
tanórán Kívüli tevékenységek összehasonlítása
Kérdőív készítése:
 Kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés
Kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
Csoportos feladat:
 Szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?
 Mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?
TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan/kooperatív munkaformában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests;
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures;
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad;
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing;
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences;
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása)
 Angliai látnivalók, nevezetességek
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 Magyarország híres látnivalói
 Lakóhelyem nevezetességei
 ’My Dream Holiday’
Projektmunka csoportosan
 Egy osztálykirándulás megtervezése
 Fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok
Internetes kutatómunka
 Útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni?
 Különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel
 Különleges szállodák/szállások
Szerepjátékok
 Idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport
 Szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country
life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving
directions, giving information
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, travelling, national and international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

Szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?
 Gyors étteremben
 Utazási irodában
 Utcán: útbaigazítás kérése és adása
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 ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása
Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság)
Ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek
Internetes kutatómunka
 A célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók
 Kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
Vitafórum:
 Városi és vidéki élet, ki hogyan érvel?
Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:
 A legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet,
közösségi média, tánc, sport stb.), és miért?
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek
felismerése
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is,
digitális csatornákon is
 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák
Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
Közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal
Filmnézés a célnyelven
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 A film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
 A film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása
 Keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
Betűzésverseny
 Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni?
Egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)
Játékos diktálási feladatok
 Running dictation
 Chinese whispers
Egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az
osztálynak
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai
szokásainkkal
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projectmunka – egyéni vagy csoportos
Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális
kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
 az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend
 tipikus angol ház, lakás – miért más itthon?
 mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség?
 családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában
 ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)
 viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés)
 állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?)
 angol és magyar nyaralási szokások
 angol időjárás – magyar időjárás
 az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei
 angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
 híres helyek a két országban
Csoportos játék:
Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók
Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról
Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában
 Pl. Christmas Party
 Pl. Valentines Day
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása
 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?
 Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az
érdeklődésemet
 Egy híres tudós élete
 Egy angol király élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
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 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása
Internetes kutatómunka
 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz
Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása
Csoportos project:
 Társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem,
biológia, művészeti tantárgyak)
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a
megismert témák alapján.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka:
 Aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel
 Képaláírások megfogalmazása
 Időjárásjelentés készítése
Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
 Szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
 Lenémított film tanulói kommentárral
Szerepjáték:


Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
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Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Egyéni projektmunkák és bemutatók
 Saját szórakozási szokások
 Kedvenc kulturális élmények
Felmérés készítése és kiértékelése
 Szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb
Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
Olvasási verseny az osztályon belül
egy választott könnyített olvasmány feldolgozása
Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
E-mailezés angolul
Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
Csoportchat:
 közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
 Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter
készítése, prezentáció
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
Évfolyam:

11-12. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(második idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
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11–12. évfolyam
A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és
célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik
annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ
megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és
kapcsolatépítésre.
Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a
többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a
későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását
személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek
megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 910. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább.
Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …)
 Véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.)
 Tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very
much. I think it’s disgusting.)
 Egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.)
 Egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.)
 Dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...)
 Lehetőség kifejezése (She might visit us.)
 Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or
they might not come. She can’t be very old, she must be 25.)
 Javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)
 Meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to
come. )
 Bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...)
 Akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …)
 Szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…)
Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
 Cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done
your room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been
waiting long?)
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Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching
TV when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a
hippo in my life.)
 Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen?
I’ll help you.)
 Birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.)
 Időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it. He has not finished it, yet.
She has just entered the room.)
 Modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask
her.)
 Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)
 Függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives.,
Tell him to stop it.)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
 Adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
 Adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat
a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 óra. (11. évfolyamon:
36×3= 108 óra, 12. évfolyamon: 32×3= 96; 108+96= 204)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Classroom activities
Holidays, travelling, tourism
Public matters
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Entertainment ?
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

25
20
23
15
10
15
20
15
16
15
15
15
204

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve;
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál
egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban;
 Üzeneteket ír;
 Egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését
kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy
egyet nem értését;
 Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
 Kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
 Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
 Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
 Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
 Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
environment, home
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare,
social relations
Személyes témákhoz tartozó információk átadása
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos,
összefüggő beszéd gyakorlására)
 Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim
 Érdekes családi történetek a múltból
Internetes kutató munka és csoportos projekt
 Családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
Vitafórum


Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:


Hobbik, érdeklődési körök

TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával
az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban;
 Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
 Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
 Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
 Véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi
eszközökkel;
 A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;
 Megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel;
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Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability
 Környezethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Kihaló növényfajok
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertek feladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése

TÉMAKÖR: Classroom activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
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Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi
alkotások közös előadásában;
Egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába,
átfogalmazásába;
Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó
témákban;
Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
A főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
Felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat;
Megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat;
Összetett írott instrukciókat értelmez;
Véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban
interakciót folytat;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
Összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de,
vagy);
Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy
visszakérdez;
Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
Részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben;
Részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon
activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities,
extracurricular opportunities for language learning/use of language
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a világ különböző részeiben
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:



Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides;
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra? – Checklist készítése
Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Szituációs játék
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 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát;
 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó
szövegekben a beszélők gondolatmenetét;
 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát;
 információt cserél, információt kér, információt ad.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city
life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and
international tourism
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka, egyéni bemutatók



Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
Mi szórakoztat minket?
284

Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv - ajánló brossúra készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit;
 Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
 Tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
 Követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben;
 Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
 Tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza
mondanivalójának lényegét;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
 Ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az
életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket;
 Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni;
 Hibáit többnyire észreveszi és javítja;
 Társai haladásának értékelésében segítően részt vesz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning, languages
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

285

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére nyelvtani,
szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
 Könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása
Íráskészség fejlesztése



Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’)
felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat
Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;
 Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
 Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a
célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe a manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka



A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
Hollywood története, magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kviz különböző oszágok étkezési szokásairól
„Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum


Mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
 Aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági
irodalmi alkotások közös előadásában;
 Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának
és érdeklődésének megfelelő tartalmakból
 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum





Melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben?
Kell-e a mindennapos testnevelés?
Fontos-e a zene és a tánc?
Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
287

 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék



Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
Történelmi események modellezése szerepjátékkal

TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és
érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel
kapcsolatban;
 Megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGE

Online videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv




A szalagcímek nyelvezete
Az újságcikkek stílusa szerkezete
Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott
célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is;
 Az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző
szövegtípusokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 a közlekedést
 a házimunkát
 az oktatást?
 a kommunikációt?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 a világ legfontosabb találmányai
 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 A közösségi oldalak előnyei és hátrányai
 Haladás-e minden változás?
TÉMAKÖR: Entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
 Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy
digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy
iskolán kívül szerzett ismereteivel;
 Értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket;
 Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;
 Összetett írott instrukciókat értelmez;
 Érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt;
 Rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan;
 Üzeneteket ír;
 A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
 A tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
 Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató
tartalmakkal;
 Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
(irodalom, film, társasjáték)
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Érdekes kiállítások, múzeumok
Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése
Kedvenc filmem bemutatása angolul
Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása
 A szöveg leírása és értelmezése
Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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Egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban
projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja
valósítani;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
Rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok
kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával;
Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
A tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja;
Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal;
Felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
Felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka (egyéni vagy csoportos)


Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból
(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Öt évfolyamos párhuzamos képzésű szakgimnáziumi
tagozat
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Az első idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat
melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek,
másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes
nyelvtanári munkához.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját
gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni,
ismereteket szerezni.
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi
ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó
fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is
ki tudja fejezni.
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett
nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a
nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba
kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során
felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási
szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv
felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.
A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész
életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák
egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az
önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
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felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó
készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek.
Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik
a munkavállalásra.
Módszerek
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló
számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a
nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok,
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
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A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos,
hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló
nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a
körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő
célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai
nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában
a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített
olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok
stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása
és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint
a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és
folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A
nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és
igények is.
A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához
segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már
képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint
interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során,
valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott
kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más
kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok,
melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló
a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven
közvetíteni.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes,
jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is
segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen
és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és
társai haladását értékelni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy
segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia
tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé
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kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja
használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján,
konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik.
A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a
kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább
a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelésioktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós,
személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív
nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12.
évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban
jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy
témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként
jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a
tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a
munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a
szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola
és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való
felkészítést állítja fókuszba.
Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi
funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12.
évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi
funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben
megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak
témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
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Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával – nem kötelező érvényűek.
Élő idegen nyelv: Angol nyelv
Kerettanterv az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi
alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és
szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez
továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési
célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon
keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás
átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a
nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs
helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti,
hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás
egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza
nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az
elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint
boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon.
A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival,
például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja
kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos
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és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító
tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap
önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön
kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.
Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan
idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon
kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és
technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek,
összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes
tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és
társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi
témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és
nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a
tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és
érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan
kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási,
szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az
általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.
Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére
elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 910. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított
elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint
eléréséhez.
Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható
angol nyelvű kifejezések példák):











Bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me
introduce Mr Smith to you.)
Telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)
Elismerés kifejezése (Welldone. It’s a good idea. I’m proud of you.)
Ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand
me? Is it clear? Sorry, what does that mean?)
Aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…)
Üdvözletküldés (Give my best regards to…)
Megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look
forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why
don’t we…?)
Elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally)
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Kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is
that the weather is horrible.)
Mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...)
Beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.)
Együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)
Szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.)
Segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the
washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.)
Segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes,
please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.)
Tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a
doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.)
Reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.)
Engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if
I open the window? Please, don’t, I’m cold.)
Feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where
he is.)
Ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill,
that’s why.)
Magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work?
It works with a battery.)
Emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I
can ’t remember locking the door.)
Elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.)
Érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.)
bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.)

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):







Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple;
Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t
finished it yet.) Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have
you been waiting for a long time?);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past
Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past
Continuous (I was listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her
before.);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future
Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.)
Modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I
join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke
here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the
exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday.
She might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He
might have passed the exam.)
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Múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child.
My mum would always tell us stories.)
Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had
money.)
Függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.)
Függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.)
Szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be
repaired tomorrow.)
Mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható
főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’,
’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.)
Minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of
all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?)
Térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the
left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors,
outdoors, upstairs, downstairs, abroad)
Időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not
finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were
you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next,
then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter)
Logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian)
Szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and,
or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody,
anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however)
Birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben
(At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?)
Visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?).

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




Az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
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A 9–10. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra (9. évfolyam: 4×36=
144 óra, 10. évfolyam: 4×36= 144 óra)

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
Environment and nature
School and education
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

46
26
18
18
28
28
20
23
25
20
36
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TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a
cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel
történő rövid jellemzésével;
 Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban;
 Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
 Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének
megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;
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A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az
érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül;
A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében
tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a
hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends, famous people
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing
chores
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional
treatments, positive-negative characteristics
 Személyes élethez tartozó információk átadása
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
 Interakció a személyes tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval
 Közeli és távoli rokonok
 Kedvenc rokonaim - miért?
 Névadási szokások a családon belül
 Érdekes családi történetek a múltból
 Jövőképem (plakát, prezentáció)
 Példaképem, ill.egy híres ember élete
Internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban
 Különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
 A fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban
 A felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?
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Vitafórum
 Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző
szakemberekkel
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:
 Hobbik, érdeklődési körök
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather and climate, seasons A környezeti és természeti tématartományhoz
tartozó információk átadása
Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Eltűnő növények
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás/prezentáció készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertekfeladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
 Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése
TÉMAKÖR: School and education
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:















Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a
nyelvórákon;
A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és
érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;
Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions, parts of school buildings
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying in and outside school
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language
learning/use of language
 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in
Hungary and in the UK
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
 Kisfilm készítése: „Our School”
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:
 Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
 Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon
választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the
world
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling,
forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing, city tour
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and
economy
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése
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Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Vitafórum
 Egyéni vagy társasutazás?
 Üdülés vagy aktív nyaralás?
Szituációs játék
 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;
 Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak
lényegét röviden és érthetően;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant
members of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city
life/country life
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps,
media, computer games
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje
Interakció a közéleti tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Kiállítások, érdekes múzeumok
Projekt munka
 Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
 Mi szórakoztat minket?
Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Az olvasás szerepe a 21. században
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv ajánló brossúra készítése
 Plakátok, szórólapok hirdetések készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;
 Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;
 Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
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Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;
 Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;
 Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;
 A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;
 A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;
 Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;
 A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak
megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;
 Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;
 Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy
nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél;
 A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt;
 Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi –
szöveg tartalmát;
 A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak
jelentését;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó témákban;
 Nyelvi haladását fel tudja mérni;
 Hibáit az esetek többségében is tudja javítani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, autonomous learning
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére
Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
Íráskészség fejlesztése
 Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’)
felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat
 Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza
a
célnyelvi
kultúráról
megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;
 Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok
között;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the
different countries
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása
 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka
 A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
 Hollywood története és magyar vonatkozásai
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Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól
Kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum
 Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
 (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum
 Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?
 Kell-e a mindennapos testnevelés?
 Fontos-e a zene és a tánc?
 Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék
 Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
 Történelmi események modellezése szerepjátékkal

311

TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv
 A szalagcímek nyelvezete
 Az újságcikkek stilusa szerkezete
 Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
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Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 A közlekedést
 A házimunkát
 Az oktatást?
 A kommunikációt?
 A világ internet nélkül?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 A világ legfontosabb találmányai
 A kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
 „Én és a telefonom”
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 Haladás-e minden változás?
 A közösségi média előnyei és hátrányai
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan, vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
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Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott
vagy hallott szövegeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése
 Információ megosztása angol nyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
 Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,
kutatási eredmények, beszámolók stb.)

314

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Öt évfolyamos párhuzamos képzésű szakgimnáziumi
tagozat
Évfolyam:

11-12. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(első idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.

315

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további
fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt
szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már
elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja
használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és cserére, valamint valós
kommunikációra és kapcsolatépítésre.
A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb
fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli
nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz,
illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes
tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a
szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és
nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni.
Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés
milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy
egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot),
vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre
sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és
tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén
túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség
esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a
beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik,
élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni.
Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait
egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában
érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat
célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő
eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak
megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben
anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne.
A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind
élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott
köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek
megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít,
a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb
szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban
folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos
stratégiákat tudatosan alkalmaz.
Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten
vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt
továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja.
Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják.
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Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni.
Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.
A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd)
már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson.
Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett
nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre
inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás
során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is
alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.
Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor
változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes
tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás,
azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az
interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven.
A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök
is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és
társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és
pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén
elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett
kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a
munkavállalói kompetencia megalapozására.
Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert
a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival,
követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia
az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában.
Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a
célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut.
Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a
középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és
továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való
használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud
készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a
felsőoktatásba való bejutást.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek,
struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó
listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő
funkciók és struktúrák is.
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Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


















Álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …)
Érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering
…, We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)
Egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly
what I think, You’ve persuaded me.)
Kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what
you mean, but … I agree to some extent, but…)
Mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I
don’see why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree
up to a point. I completely disagree. You must be joking.)
Konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)
Statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the
examples …, The diagram proves that …)
Reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return
this …, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?)
Bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)
Érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)
Szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)
Dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.)
Javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that
would be excellent. That’s a good idea, but…)
Információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t
know the time, would you?)
Egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end,
eventually)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say
something?)
Segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a
hand? Sure. No problem.)

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


Cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be
cooking then. I’ll have finished cooking by then.)



Jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were
to have’ (I was going to help her. I was about to leave.)



Cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning
English for two years before I passed my exam.)



Feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I
had had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)
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Függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She
threatened to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take
her home. She offered to take me home. She told me to take him home.)



Vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl
who can sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)



Közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)



Műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)



Igei vonzatok (gerunds and infinitives)



Szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even
though, however…)



Inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never
have I seen such a beautiful landscape.)



Képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous,
professional, hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)



Visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:


Az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek
kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;



Létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
célnyelvi szöveget;



Életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.
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A 11–12. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 272 óra (11. évfolyam:
4×36= 144, 12. évfolyam: 4×32= 128)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
People and society
Financial matters
Carreer and employment
Gaining and sharing knowledge
Final exam preparation
Összes óraszám:

22
17
17
17
22
22
22
22
17
17
15
17
20
25
272

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató
vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos
jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Értelmezi az összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő
tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
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Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban
és az idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, different generations within the family, love and
marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping
fit, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily
routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)
keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and
taking care of everyday responsibilites
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future
plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies),
positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans
 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)
 Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?
 A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán
 Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma
Szerepjáték:
 Orvosi ellátás igénybevétele
 Ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése
321

Önálló szövegalkotás
 Életem 15 év múlva
 Híres személyiségek, mint példaképek
Vitafórum
 Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai
 ’A házasságok az égben köttetnek’
 Vannak-e még családi példaképek?
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb,
részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
 Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
 Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot
szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti
tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
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Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants, environmental protection personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons,
recycling and reusing
 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével
 Természeti kincsek Magyarországon
 Mindennapi természetvédelem
Csoportos projektmunka
 A hulladékújrahasznosítás lehetőségei
Kutatómunka az interneten
 Alternatív energiaforrások
 Globális felmelegedés
 A föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik
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TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides, public service personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad, festivals
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on
people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning
 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás,
utazás, turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Szerepjáték
 Telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra
Önálló projektmunka
 Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről
 Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről
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Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről
Csoportos projektmunka
 Film készítése lakóhelyem nevezetességeiről
Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)
 Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra
Vitafórum
 A turizmus pozitív és negatív hatásai
 Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi
eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé
ismert témákban és szituációkban is;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában;
 Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők
véleményét is;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár
anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;
 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő
helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva
általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international
attractions/sights, city life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
325









A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer
games, sports, applications, media
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár
a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel,
szórakozással kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Kulturális
események
és
szórakozási
lehetőségek
célnyelvi/magyarországi városban
 Egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása
Szerepjáték
 Útbaigazítás kérése és adása
Vitafórum
 GPS vagy útbaigazítás?
 Kidobhatjuk már a papír térképeket?
 Az e-könyvek előnyei és hátrányai

egy

kiválasztott

TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a
tanult stratégiák felhasználásával;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
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A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat
jelentését;
A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;
A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő
célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést,
beszédtempót és intonációt;
Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;
Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;
Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;
Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;
Hibáit általában önállóan is tudja javítani;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és
nyelvhasználati lehetőségeket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous
learning
A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi
elemekben
A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása
 Egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése
Interaktív térképek használata
 Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal
 Ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal
Csoportmunka
 Szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása
 Szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz
Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív
tapasztalatairól
Vitafórum
 Miért halványulnak el a dialektusok?
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Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?

TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális
kommunikációjában;
 Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;
 Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő
kommunikációt folytat írásban és szóban;
 Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;
 Alkalmazza a nyelvi
változatokról megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
 Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson;
 Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája
közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik;
 Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
 Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket;
 Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat;
 Átadja célnyelven a magyar értékeket;
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions,
arts, history, literature
Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete
Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása
Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete
célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
Célnyelvi kultúráról információk átadása
Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása
Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka
 Magyarország rövid történelme
 Anglia rövid történelme
 A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai
 Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban
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 Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban?
 Miért vált az angol világnyelvvé?
Internetes kutatómunka
 Egy célnyelvi ország gasztronómiája
 Magyar receptek angol interpretálása
 Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban?
Egy angol történelmi film megtekintése
Vitafórum
 Fontos-e a hagyományok életben tartása
 Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?
 Miben hasznos a globalizáció?
 Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK



Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni projektmunka
 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása
 poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről
Vitafórum
 A humán vagy a reál műveltség a fontos?
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és
szórakozásra.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Pármunka
 Célnyelvi sajtótermékek felkutatása
 Angol sajtótermékek fajtái
 Angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban
megjeleníteni
 Aktuális hírek olvasása
 Az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal
kapcsolatban
Osztálymunka
 Angol nyelvű híradó rendszeres nézése
 Iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó alapvető témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists,
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
exhibitions
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major
innovations
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
dangers of the internet, social networks, research, inventions
A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és
technika tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Találmányok
 A jövő technikái
Egyéni project
 Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?
 A jogosítvány megszerzése, az autó részei
 Mit fog tudni a következő telefonom?
Vitafórum
 Az internet pozitív és negatív oldalai
 Lesz-e az unokámnak telefonja?
 Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?
TÉMAKÖR: People and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family,
friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the
public, authorities, people working in services
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns,
villages, countryside, home, public places, public offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in everyday life, fashion and clothes items
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
family events and celebrations, national and international events and holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a
community, volunteering, community service
 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd,
workaholic
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic
gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality,
differences between individuals, relationship between generations, crime and
punishment
 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és
társadalom tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 Különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán
 Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
 Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Szerepjáték:
 Szolgáltatások igénybevétele
Önálló szövegalkotás:
 Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről
Vitafórum/eszmecsere
 Korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon)
 Megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?
 Megszüntethetőek-e az előítéletek?
TÉMAKÖR: Financial matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
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Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
employers, employees, white and blue collar workers
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public
service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money,
currencies, bank forms, advertisements, commercials
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family
budget, saving, spending and wasting money
 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és
gazdaság tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 A pénz kialakulása, története
 Az első bankok
Szerepjáték
 Banki ügyintézés
 Számlanyitás
 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
 valutaváltás nyaralás előtt
Eszmecsere
 Spórolás-költekezés
 A jövedelem értelmes beosztása
Kutatómunka (internet, újságcikk)
 Hitelek, állami támogatások
 A tőzsde története, működése
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TÉMAKÖR: Carreer and employment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
professionals, employers, employees, colleagues
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
workplaces, offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in different jobs
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job
interviews, meetings
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
planning, life long learning, applying for a job
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a
career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work,
individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV
A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és
munkavállalás tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Önálló szövegalkotás
 Jelentkezés álláshirdetésre
 Angol nyelvű önéletrajz készítése
Szerepjáték
 Állásinterjú
 Beszégetés egy állásbörzén
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Olvasott szövegértés fejlesztése
 Álláshirdetések böngészése
 Munkaköri leírás értelmezése
Csoportos projektmunka
 Egy munkahelyi projekt kidolgozása
 Közkedvelt szakmákbemutatása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összetettebb információkat ad át és cserél;
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
 Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
 Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
 Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;
 Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra,
nyelvi fejlesztésre.
A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK



Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában
Idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján
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TÉMAKÖR: Final exam preparation
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;
 A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;
 Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;
 Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;
 Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;
 Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát
akadályozza;
 Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat
értelmez és használ;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;
 Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;
 Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő
átgondolása
 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Vizsgafeladatok gyakorlása
Vizsgaszituációk gyakorlása
Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
Vélemény összefüggő kifejtése spontán
témakörökben
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felmerülő,

érettségihez

kapcsolódó




Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez
kapcsolódóan
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN
A változat

Éves
óraszám
Heti
óraszám

7.
évfolyam
72

8.
évfolyam
36

9.
évfolyam
108

10.
évfolyam
72

2

1

3

2

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két témahét.
7–10. évfolyam
A környezetismeret tantárgy a gyerekek mindennapi tapasztalatára, élményeire építve
vizsgálja a növény- és állatvilágot, az emberi szervezetet és a környezeti folyamatokat. A
természettudomány tantárgy keretében a növények és az állatok, az ember szervezete és
egészsége, valamint az életközösségek megismerése valamivel részletesebben történik. A
biológia erre az előzetes tudásra építve, önálló tantárgyként a 7. évfolyamon jelenik meg.
Mivel a Nat szerinti témakörök kétéves szakaszokban fogalmazzák meg az elérendő
tanulási eredményeket, a négy évfolyamot magában foglaló rendszer kialakítása is ennek
megfelelően történhet. A 7–8. és a 9–10. évfolyamos szakaszok alaptantervi tanulási
eredményei az elérésükhöz szükséges pedagógiai eszközrendszerrel kiegészülve ezekben
az időszakokban a kerettantervekben is megfogalmazódnak. A fő témakörök azonosak vagy
hasonlóak, de ezek a készségek és képességek, valamint az alapvető kognitív modellek
fokozatosan mélyülő, az életkori sajátosságokat és a tehetséggondozás elveit követő
fejlesztését támogatják.
A tanulók a négy év során teljes képet kapnak az élet biológiai értelmezéséről, az
élővilágról, az ember szervezetéről és egészségéről, valamint az ember és a bioszféra
viszonyát érintő kérdésekről. Az elméleti ismeretek a természettudományok általános és a
biológia sajátos kulcsfogalmai köré szerveződnek, céljuk a biológiai alapműveltség
megszerzésén túl a szakirányú továbbtanulás minél szélesebb körű megalapozása. Alkalmat
kell adni a tanulóknak a természeti környezet megfigyelésére, a rendszerek és folyamatok
feltárására, következtetések levonására és élmények szerzésére, kihasználva az értelmi és
érzelmi nevelés egymást erősítő hatását. Az egészségműveltséggel, környezeti
fenntarthatósággal kapcsolatos témakörök tanulására a kerettanterv javasol óraszámokat, de
ajánlott ezek egymással való összekapcsolása, pl. projektalapú, kutatásalapú tanulás,
tematikus napok, hetek szervezése is.
A négy évfolyamra kialakított tanterv ajánlott óraszámai igazodnak a Nat-ban
meghatározott órakeretekhez, évfolyamonként lehetőséget adva a tanulási tartalmak
egységbe foglalásához. A biológiai rendszerek ismerete mellett az egészségműveltség és a
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fenntarthatóság adja a tanterv három fő pillérét. A 7. évfolyamon a biológiai felépítés és
fejlődés tanulmányozása, valamint környezetbiológiai vizsgálatok kapnak helyet. A 8.
évfolyam témája az emberi szervezet felépítése, működése és egészsége. A 9. évfolyamon
az élet szerveződési szintjein haladva mélyítik el korábban szerzett tudásukat a tanulók. Az
emberi szervezet felépítését és működését rendszerszintű elemzésekkel, az anyag, energia
és információ szempontjából vizsgálják. A 10. évfolyamon a nemek, a lelki és testi egészség
témaköreivel folytatódik az ember biológiájának megismerése. A tantárgy tanulásának
zárásaként a helyi és a globális szinteket áttekintve az ember és a bioszféra kapcsolatát
elemzik a tanulók.
A tanulási eredmények elérése érdekében a tanulói teljesítmény értékelése a négy év során
mindvégig kiemelt jelentőségű. A tanulói aktivitásra alapozott tanulás-tanítás mellett a
folyamat közbeni fejlesztő értékelés alkalmazható. Az elvárt tanulási eredményekhez
viszonyított visszajelzések megfelelő támogatást adnak a tanulóknak a továbbhaladáshoz.
A témakörökhöz kapcsolódó diagnosztikus értékelés a meglévő tudás felmérését, a
differenciált tanulási módszerek kialakítását segítheti.
A 7–8. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
(7. évfolyamon 72 óra, 8. évfolyamon 36 óra)
A témakörök áttekintő táblázata:
A Nat fő témakörei

Kerettantervi témakörök

1. A biológia tudományának Bevezetés a biológiába
céljai és vizsgálati módszerei
2. Az élet kialakulása és
szerveződése
3. Az élet formái, működése és
fejlődése
4. Életközösségek vizsgálata
5. Az élővilág és az ember
kapcsolata
6. Az élővilág és az ember
kapcsolata
7.A fenntarthatóság fogalma,
biológiai összefüggései
8.Az
emberi
szervezet
felépítése, működése

Az élet legegyszerűbb formái

12

Az élővilág fejlődése
Az élővilág országai
Bolygónk élővilága

12
16
12

Életközösségek vizsgálata

14

Az emberi szervezet I. Testkép, testalkat,
mozgásképesség
Az emberi szervezet II. Anyagforgalom
Az emberi szervezet III. Érzékelés,
szabályozás
szervezet Szaporodás, öröklődés, életmód

9.Az
emberi
felépítése, működése
10. Életmód és egészség

Javasolt
óraszám
6

5
9
8
6

Egészségmegőrzés, elsősegély

8

Összes óraszám:

108
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A 9–10. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 180 óra
(9. évfolyamon 108 óra, 10. évfolyamon 72 óra)
A Nat fő témakörei

Kerettantervi témakörök

1. A biológia kutatási céljai és A biológia tudománya
módszerei
2. Az élet eredete és Az élet eredete és feltételei
szerveződése
Az élővilág egysége, a felépítés és működés
alapelvei
A sejt és a genom szerveződése és működése
A sejt és a magasabb szerveződési szintek
kapcsolata
4. Öröklődés és evolúció
A változékonyság molekuláris alapjai
5. A biotechnológia módszerei Egyedszintű öröklődés
és alkalmazása
A biológiai evolúció
6. Az ember szervezete és Az ember szervezete és egészsége I.
egészsége
Testkép, testalkat, mozgásképesség
Az ember szervezete és egészsége II.
Anyagforgalmi szervrendszerek
Az ember szervezete és egészsége III.
Információforgalom, szabályozás
Az emberi nemek és a szaporodás biológiai
alapjai
A lelki egyensúly és a testi állapot
összefüggése
Az
egészségügyi
rendszer
ismerete,
elsősegélynyújtás
7. A bioszféra egyensúlya, Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti
fenntarthatóság
kapcsolatok
Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
Az életközösségek biológiai sokfélesége
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
A fenntartható életvitel, technológia és
gazdálkodás
A Föld és a Kárpát-medence értékei
Összes óraszám:
7–8. évfolyam
TÉMAKÖR: Bevezetés a biológiába
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
341

Javasolt
óraszám
4
6
6
10
12
10
14
12
8
12
12
6
8
10
10
6
8
10
8
8
180

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja a
kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg;
 a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja,
hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy
cáfolatra;
 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a
tanult csoportokba besorolást végez;
 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal,
videókkal egészíti ki.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti a természettudományosan vizsgálható és nem vizsgálható problémákat,
ismeri és megfelelő támogatás mellett alkalmazza a megfigyelés, mérés, kísérletezés
módszereit;
 ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és
felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét;
 érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és
világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes
jellemzője;
 tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra,
de tisztában van ennek korlátaival is;
 megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket,
médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológia tudománytörténeti előzményeinek áttekintése, a főbb fejlődési mérföldkövek
azonosítása, értékelése
 A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való
összefüggésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése
 A biológia kutatási céljainak megismerése, a tudományterületekre való tagolódás okainak
és jellegének felismerése
 A biológia főbb tudományterületeinek megkülönböztetése, néhány fontosabb eredmény és
vizsgálati módszer összekapcsolása
 A természettudományosan vizsgálható probléma jellemzőinek felismerése
 A megfigyelések és kísérletek szerepének megértése, a kérdésfeltevés, hipotézisalkotás és
tesztelés jelentőségének értékelése
 A kísérleti változók elvi ismerete, gyakorlatban való azonosításuk, egyszerűbb esetekben
való beállításuk
FOGALMAK
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tudománytörténet, élettudományok, tudományterület, tudományos probléma, hipotézis,
kísérlet, kísérleti változó, bizonyítás és cáfolat, modell, rendszer és környezet, szerveződési
szint, tudományos közlemény, tudományos ismeretterjesztés.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének egy-egy
nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (pl. Arisztotelész, Galenus, Linné,
Darwin, Watson és Crick)
 Rövid beszámolók készítése az utóbbi évtizedekben orvosi Nobel-díjjal elismert, biológiai
kutatásokkal megalapozott felfedezésekről (témák, kutatók, alkalmazások), beszélgetés a
jelentőségükről
 Tudományos eszközök (pl. a mikroszkópok) fejlődéstörténetének és alkalmazási
területeinek bemutatása
 A modern biológiai kutatások és a biotechnológia területeit és alkalmazási lehetőségeit
bemutató kiselőadások, poszterek készítése, ezekkel kapcsolatos vélemények gyűjtése,
megfogalmazása és megvitatása
 A tudományos és a hétköznapi megfigyelés különbségeinek bemutatása konkrét példákon
 Egyszerűbb biológiai kísérletek elvégzése otthoni és laborkörnyezetben, adatok,
tapasztalatok rögzítése, értelmezése
 Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott cáfolata
 Kisfilmek megtekintése a biológia tudomány részterületeiről, a modern biológiáról
TÉMAKÖR: Az élet legegyszerűbb formái
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri az élővilág rendszerszerűségét, azonosítja egy biológiai rendszer részeit,
kapcsolatait és funkcióit;
 érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez;
 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 az élet fogalmát az életjelenségek alapján értelmezi;
 tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban,
értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;
 vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a
sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit;
 elemzi és megfogalmazza a sejtekben zajló életfolyamatok lényegi jellemzőit,
összekapcsolja a felépítés és a funkció szempontjait;
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 képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az állati
sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód
jellegzetességeit;
 érti a többsejtű élőlények szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok
elterjedésében és a köztük kialakult munkamegosztásban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a földi
anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük konkrét példákon való értelmezése
 A fény- és elektronmikroszkópok működési elvének megismerése, az általuk vizsgálható
mérettartományok azonosítása
 A transzmissziós és a sztereo fénymikroszkópok használati készségének fejlesztése
 Az energia biológiai szerepének megértése, fény- és kémiai típusainak megkülönböztetése
 A növényi és az állati sejttípusok felépítésének összehasonlítása
 Anyagcseretípusok megkülönböztetése az energia- és a szénforrás alapján
FOGALMAK
fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, életkritérium, életjelenség,
anyagcsere, szénforrás, energiaforrás, fotoszintézis, légzés, biológiai információ, egysejtű,
telep, szövet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Fénymikroszkóp beállítása, egysejtűek megfigyelése természetes vízmintában vagy
tenyészetben, növényi szövetpreparátumok készítése, állati szövetmetszetek vizsgálata, a
látottak rögzítése rajzban, digitális eszközökkel és rövid szöveges leírással
 Fénymikroszkópos sejtalkotók ábrázolása állati és/vagy növényi sejt rajzán
 A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak
megbeszélése, összefoglalása
 A sejt felépítését és működését értelmező, a tanulók meglévő tudására épülő analógiák
keresése és megbeszélése (pl. vár, város, gyár), rajzos vázlat készítése
 A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül
 Papucsállatka-tenyészet készítése és vizsgálata
 Növényi és állati sejtmodell készítése néhány alapvető különbség hangsúlyozásával
TÉMAKÖR: Az élővilág fejlődése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a
tanult csoportokba besorolást végez;
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 digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, mérlegelő és
etikus módon használ fel, alkotásokat készít;
 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait;
 érti a földtörténeti időskála nagyságrendjeit, ezen el tudja helyezni az evolúció jelentősebb
mérföldköveit;
 értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a véletlenszerű
események és az önszerveződés is befolyásolhatják;
 elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik, és a nagyrasszok értékükben nem
különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az evolúciós idődimenziók felmérése, adatok ábrázolása
 az evolúciókutatás és -bizonyítás módszereinek áttekintése példák alapján
 az élőlények sokféleségének megfigyelése, a természetes szelekció, valamint a semleges
folyamatok jelentőségének felismerése
 Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással összefüggő
változások azonosítása néhány példán keresztül
 Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése
 Az emberi evolúció főbb lépéseinek (agytérfogat, testtartás, tűz- és eszközhasználat,
viselkedés, kommunikáció) azonosítása
 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és
környezet közötti kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének
megértése
FOGALMAK
evolúció, közvetett és közvetlen bizonyítékok, kormeghatározás, természetes kiválasztódás,
alkalmazkodás, rátermettség, fajok kialakulása, emberi evolúció, ősemberek, nagyrasszok,
Homo sapiens
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élővilág fejlődését bemutató időszalag készítése, a fontosabb mérföldkövek
megjelenítése
 A környezet és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti összefüggést bemutató példák
elemzése, az alkalmazkodás tényezőinek és konkrét módjainak megfogalmazása
 A nagyrasszok képviselőinek testfelépítése és a környezethez való alkalmazkodás közötti
összefüggések bemutatása
 Emberelődök testfelépítését (csontváz, testalkat, végtagok, koponya) bemutató rajzok,
rekonstrukciók összehasonlítása, a különbségek azonosítása, a fejlődési folyamat néhány
jellemzőjének megfogalmazása
 Az emberré válás folyamatát bemutató animációk, videók elemzése
TÉMAKÖR: Az élővilág országai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a
tanult csoportokba besorolást végez;
 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 alaktani és szervezettani jellemzők összehasonlítása alapján felismeri a főbb növény- és
állatcsoportokat, ezekbe besorolást végez;
 konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok
testfelépítését;
 érvel a gombák különálló rendszertani csoportba sorolása mellett;
 összefüggésbe hozza a vizsgált élőlénycsoportok testfelépítését, életműködéseit és
életmódját.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének felismerése
 A fejlődéstörténeti rendszerezés főbb módszereinek azonosítása, a hierarchia és a
leszármazási rokonság elvének megértése
 A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek
megfogalmazása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése
 a fontosabb növény- és állatcsoportok néhány jellemző fajának és rendszertani helyének
bemutatása
 Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok
azonosítása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével
FOGALMAK
fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, ország, törzs, osztály, nem(zetség), faj,
kettős nevezéktan, gombák, virágtalan növények, virágos növények, férgek, ízeltlábúak,
puhatestűek, halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Növény- és állatismeret segédkönyv (vagy hasonló kézikönyvek, határozókönyvek),
mobiltelefon-applikációk és weboldalak keresése, használata
 Növény- és/vagy állatfajok rendszertani besorolását ábrázoló diagramok rajzolása (pl.
halmazábra, fogalomtérkép, táblázat)
 Az élővilág országait bemutató törzsfa rajzolása, rövid jellemzések készítése az egyes
országokról
 Kiselőadás Darwin és Linné munkásságáról
 A természetes és mesterséges rendszerezés összehasonlítása különböző feladatokkal,
élőlények elnevezése játékos feladatokkal
 Mikroorganizmusok (planktonikus élőlények) és telepes élőlények mikroszkópos
vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése
 Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben
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Kiselőadás a gombaszedéssel és -fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról
Virágtalan és virágos növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése
Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése
Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről”

TÉMAKÖR: Bolygónk élővilága
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy biológiai
rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit;
 érti a csoportképzés jelentőségét, a tanult csoportokba besorolást végez;
 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét;
 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való
alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait;
 a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák
segítségével azonosítja bolygónk főbb biomjait;
 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei,
kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat;
 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és az
ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;
 felismeri, hogy bolygónk egyik legnagyobb életközössége a világtengerekben él;
 az édesvízi és tengeri biomok eltérő fajösszetételét a jellegzetes fajok felsorolásával
magyarázza.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és
környezet közötti kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének
megértése
 A biom fogalom értelmezése, bolygónk hideg, mérsékelt és forró égövi biomjainak
azonosítása tematikus térképen
 A biomok éghajlati és egyéb abiotikus tényezőinek elemzése adatok, infografikák alapján
 a biomok kontinensenkénti jellegzetes növény- és állatfajainak, életközösségeinek
tanulmányozása, bemutatása
 Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és az élőhely ökológiai feltételei közötti
kapcsolat elemzése, az alkalmazkodás lehetőségeinek magyarázása
 A magashegységekben kialakuló függőleges zonalitás okainak megértése, néhány
jellegzetes életközösség, faj azonosítása
 Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek néhány jellegzetes élőlényének megismerése
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 Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből
 A fajok elterjedését, annak változását befolyásoló tényezők konkrét példák alapján történő
elemzése
 A globális éghajlatváltozás biomokra gyakorolt jelenlegi és várható hatásának vizsgálata

FOGALMAK
rendszer és környezet, abiotikus tényező, tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület;
hideg, mérsékelt, forró éghajlati öv; függőleges zonalitás, globális éghajlatváltozás, biom, vízi
életközösségek, fito- és zooplankton
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a látottak
megbeszélése
 A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus térképek
rajzolása, poszterek készítése
 Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti
összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása
 Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti kapcsolat
vizsgálata
 Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott vagy
gyűjtött információk alapján
 Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a változások
okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése
 A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves
Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) közreműködésével készült
filmrészletek megtekintése, megbeszélése
TÉMAKÖR: Életközösségek vizsgálata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való
alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit;
 másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített
rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az
élőlények közötti kapcsolatokat;
 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal,
videókkal egészíti ki;
 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel,
vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz;
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 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípusait,
ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja;
 esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek
biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti
állapotot és életminőséget javító hatását;
 érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi
eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt
természetkárosításra;
 az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai
szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen;
 ismer a környezetében található védett fajokat, életközösségeket, tud ezek eszmei értékéről
és biológiai jelentőségéről;
 ismeri a hazai nemzeti parkok területi elhelyezkedését, bemutatja a lakóhelyéhez
legközelebbi nemzeti park védendő életközösségeinek alapvető jellemzőit;
 elemzően és mérlegelően értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt
hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait;
 egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok
jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük
iránti egyéni és közösségi felelősséget;
 ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, értékeli a növények élelmezési, ipari és
környezeti jelentőségét;
 felismeri a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti összefüggéseket,
összehasonlítja és értékeli ezek különféle módjait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élettelen (abiotikus) környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások
azonosítása;
 környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata, adatsorok, infografikák elemzése
 A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata terepen és laboratóriumban, főbb
típusainak megkülönböztetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, mérési
adatok értelmezése
 Az emberi tevékenység életközösségekre kifejtett hatásának vizsgálata példák,
esettanulmányok és terepi megfigyelések alapján, a degradációs jelenségek nyomon
követése
 Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő
azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak elemzése
 Az életközösségek rendszerként való értelmezése, a kölcsönhatások és hálózatok
vizsgálatokban történő felismerése, ciklikus (aszpektus) és előrehaladó (szukcesszió)
változási folyamatok azonosítása
 Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a konkrét
vizsgálatokban
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 A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek felismerése,
az ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése
 A globális emberi populáció növekedése, a települések és a gazdálkodás átalakulása
életközösségekre gyakorolt hatásának esettanulmányok, filmek alapján történő vizsgálata
 Az emberi túlfogyasztás és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás felismerése, a
fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése
 Ökológiai lábnyom számítása, ennek alapján következtetések levonása
 Az egyén, a család és kisebb közösségek lehetőségeinek felismerése a fenntarthatóság
érdekében
 Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés biológiai alapjainak megteremtését és
megőrzését szolgáló eljárások elvi ismerete, példákon alapuló bemutatása
 Az bioszféra jövőjére adott előrejelzések, éghajlatváltozási adatok, infografikák értékelése,
a megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak biológiai szempontú áttekintése
FOGALMAK
életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, tág- és szűktűrésű fajok,
indikátorszervezet, populációs kölcsönhatás, évszakos és napi változási ciklus, aszpektus,
szukcesszió, degradáció, fenntartható fejlődés, génmegőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egyszerű levegőminőség- (pl. ülepedő por), vízminőség- (pl. gyorstesztek, algák és
egysejtűek megfigyelése) és talajvizsgálatok (pl. szemcseméret, víztartalom, pH) elvégzése,
mintavétel és elemzés
 Az intézmény közelében lévő természetes vagy természetközeli életközösség rendszeres
megfigyelése, adatok gyűjtése, elemzése
 Indikátorszervezetek területi vizsgálata, következtetések levonása
 Természetes életközösségek vizsgálata kirándulás, erdei iskola, tematikus hét keretében
 Természettudományos, természetvédelmi és művészeti tevékenységek (fotózás, rajzolás,
tárgykészítés) végzése
 Kiállítás, bemutatónap szervezése, a terepen végzett vizsgálatok és az alkotómunka
eredményeinek megosztása az intézményen belül és (lehetőség szerint) a helyi közösségben
 A fenntarthatóság érdekében végzett saját tevékenység bemutatása (kiselőadás, poszter,
weboldal, kisfim)
 Kiselőadás készítése idegenhonos inváziós növény- és állatfajokról
 Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, az
iskola környezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló tevékenységeiről
 A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a természetvédelemmel
összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések feltárása
TÉMAKÖR: Az emberi szervezet I. Testkép, testalkat, mozgásképesség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait
jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával,
egészségével;
 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a
tanult csoportokba besorolást végez;
 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni
adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;
 tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött
adottságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az
életmódunk és a környezetünk is;
 az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi ezek
arányait és szimmetriaviszonyait;
 felismeri az emberi bőr, csontváz és vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási módjait,
értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti
összefüggéseket;
 alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer
működésének mechanikai és élettani jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és
elvekkel magyarázni;
 felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket,
baleseti veszélyeket, valamint tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi test evolúciós eredetének áttekintése, a fejlődési mérföldkövek azonosítása
 Az élővilágra jellemző szimmetriaformák példák alapján való értelmezése, a sugaras és a
bilaterális szimmetria megkülönböztetése
 Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok
használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen
 Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes rétegek, szervek
funkciójának ismertetése
 A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és függesztőöveik, a
mellkas és a koponya csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken és saját testen
 A mozgásszervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövetcsoportok
vizsgálata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése
 A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc izmainak
összefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével
 Sportok mozgásformáit bemutató filmek, saját fotók és videók elemzése a tanult anatómiai
és biomechanikai elvek alapján
FOGALMAK
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bilaterális szimmetria, testtájak, kültakaró, bőr, csont, vázrendszer, koponyacsontok,
gerincoszlop, csigolyák, bordák, a végtagok alapfelépítése, függesztőövek, izom, izomrendszer,
hajlító- és feszítőizmok, mimikai izmok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, mobiltelefonos
applikációk keresése, használata a testkép fejlesztésében
 Mikroszkópi metszetek (és/vagy mikrofotók) vizsgálata, rajzos vázlat készítése (pl. bőr,
csont, izomszövet)
 A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. sertésszalonna), a bőr-, köröm- és
hajápolással kapcsolatos kiselőadások tartása
 A mozgásszervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató mozgatható
makettek készítése (pl. kéz, kar)
 Csontok szöveti felépítésének és összetételének vizsgálata: a mészkőtartalom savval
történő, a fehérjetartalom égetéssel történő igazolása, a tapasztalatok rajzos rögzítése
 A gerincoszlop és a talpboltozat hajlatai jelentőségének vizsgálata, a tapasztalatok rajzos
rögzítése
 Egyszerű biometriai mérések elvégzése saját testen és/vagy társakon, arányok,
szimmetriaviszonyok, méreteloszlás (min., max., átlag) számítása, ábrázolása (bilaterális
szimmetria, aranymetszés aránya)
 Vita a testképzavarok kialakulásának okairól, a kortársak, a média és a család szerepének
elemzése
 Egyszerűbb biomechanikai elemzések elvégzése (pl. emelő elv szemléltetése, erők
összegződése, gyorsulás stb.)
TÉMAKÖR: Az emberi szervezet II. Anyagforgalom
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a
tanult csoportokba besorolást végez;
 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja a
kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg;
 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb
szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését;
 szövegek, ábrák, makettek alapján azonosítja a táplálkozási, keringési, légzési, kiválasztási
szervrendszerek felépítését, megnevezi a szerveket, beilleszti azokat a belső testképébe;
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 folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az anyagforgalmi
szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, elemzi és egységben értelmezi az
életfolyamatok lépéseit;
 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait
jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával,
egészségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő bemutatása
maketten vagy ábrán és a saját testen
 A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok funkcióinak, a
szakaszok szövettani és szervi felépítésének és működésének értelmezése, az emésztés és
felszívódás folyamatának megértése
 A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és -összetétel adatainak
értelmezése
 A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a
gázcserefolyamatok helyének és funkcióinak azonosítása, biológiai hátterének megértése
 A szervezet folyadéktereinek és a keringési szervrendszer szerveinek azonosítása, biológiai
funkciójának a felépítés és működés alapján való megértése
 A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma funkcióinak
azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és jelentőségének felismerése
 A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési elvének
megértése
FOGALMAK
tápcsatorna; elő-, közép-, utóbél; fogtípusok, tápanyag, nyál, gyomornedv, hasnyál, bélnedv,
emésztőenzim, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső és alsó légutak, tüdő, légcsere és
gázcsere, hörgő, léghólyag, szív, kamra, pitvar, billentyű, szívciklus, értípusok, véralvadás,
vérkép, homeosztázis, kiválasztás, vese, vesetestecske, só- és vízháztartás, vizelet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása
 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos vizsgálata
 A táplálkozási szervrendszer működését bemutató folyamatvázlat rajzolása, az emésztés és
felszívódás legfontosabb részfolyamatainak ábrázolása
 Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok (tápanyagfajták,
energiatartalom) értelmezése
 Étrendtervezéssel összefüggő társas feladatok tervezése, elvégzése (pl. rajzolt, fotózott
alapanyagokból tányérok, menük összeállítása)
 A nyál és az epe emésztő szerepének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése
 Információk keresése a dohányzás káros hatásairól, a lehetséges egészségügyi kockázatok
bemutatása, érvelés a saját és mások egészségmegőrzése mellett
 Donders-féle tüdőmodell és dohányzógép PET palackból való elkészítése
 Az egészséges és a beteg tüdőről készült röntgenfelvételek összehasonlítása
 A szívciklust és az érrendszer működését bemutató animációk keresése, értelmezése
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 Sertésszív boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése
 A keringési és a légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és
egyszerűbb mérések, kísérletek elvégzése (pl. pulzusmérés, légzésszám, vitálkapacitás,
kilélegzett levegő CO2-tartalma)
 Szövettani metszetek megfigyelése, a látottak értelmezése, lerajzolása (vér, vázizom, szív,
tüdő, vese)
 Sertésvese boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése
 Dializáló készülék működési elvének megismerése, a művesekezelés lényegének közös
értelmezése videó segítségével
TÉMAKÖR: Az emberi szervezet III. Érzékelés, szabályozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy
biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a
tanult csoportokba besorolást végez;
 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét;
 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit
érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal,
videókkal egészíti ki.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb
szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését;
 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és
hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét;
 felismeri az ideg- és hormonrendszer közötti kapcsolatot, azonosítja ennek szervi és
működési hátterét;
 felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb
szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;
 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait
jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával,
egészségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szervezet szabályozott belső állapota jelentőségének értékelése, a homeosztázis
fogalmának értelmezése
 Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és környéki
idegrendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos ismerete, a szomatikus és a
vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése
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 Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az ezeknek
megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése
 A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb hormontermelő
szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak bemutatása
 Az immunrendszer és a keringési szervrendszer, a szervezet folyadékterei és a vér
összetevői közötti kapcsolat felismerése
 a védekezésben szerepet játszó fontosabb sejttípusok és kémiai anyagok azonosítása, a
veleszületett és szerzett immunitás megkülönböztetése
 A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség
megőrzésében játszott szerepük értékelése
FOGALMAK
homeosztázis, központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, reflex,
belső elválasztású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, oxitocin, ADH, elülső lebeny
hormonjai, pajzsmirigy, tiroxin, mellékvese, adrenalin, szteroid hormonok, nemi mirigyek és
hormonjaik, női nemi ciklus, ösztrogén, tesztoszteron, neuroendokrin rendszer,
immunrendszer, antigén, antitest, veleszületett és szerzett immunitás, védőoltás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az agy és a gerincvelő szöveti felépítését, elhelyezkedését, felépítését bemutató ábrák,
fotók, makettek, animációk, mobiltelefonos applikációk elemzése, a főbb részek
azonosítása
 Gerincvelői reflexeket (szomatikus és vegetatív) bemutató animációk keresése, a részek
azonosítása, a működés megbeszélése
 A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés)
bemutató animációk keresése, megbeszélése
 A látáshibák típusait bemutató ábrák, animációk összehasonlítása, a javítási lehetőségek (pl.
szemüvegek) megbeszélése
 Halláskárosodást okozó hatásokat, veszélyeket bemutató információk keresése, érvelés a
halláskárosodás megelőzése mellett
 A szem működésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: pupilla – szemlencse működése,
térlátás – színtévesztés vizsgálata
 A hallással kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: hallásküszöb, frekvenciatartomány,
térbeliség
 Kémiai ingerek érzékelésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: az alapízek érzékelése,
szaglásvizsgálat
 Cikkek, kisfilmek keresése az immunrendszer működésének, a védőoltások fontosságának
bemutatására, illetve a témába illő tévhitek eloszlatására vonatkozóan
TÉMAKÖR: Szaporodás, öröklődés, életmód
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban
értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét;
 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit
elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és tanácsokat
elfogadni;
 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és
társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, érti az emberi nemek testi
különbözőségének kialakulására vezető biológiai tényezőket;
 ismeri a felelős szexuális magatartás ismérveit, értékeli a szexualitás egyéni életviteli és
párkapcsolati jelentőségét;
 értékeli a személyi higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, ennek alapelveit
személyes kapcsolataiban is igyekszik alkalmazni;
 érti a tulajdonságok kialakításában és nemzedékek közötti átörökítésében szerepet játszó
biológiai tényezőket, szabályszerűségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A női és a férfi nemi szervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, ábrák
alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának bemutatása
 A testi és a nemi kromoszómák megkülönböztetése, a nem meghatározásában játszott
szerepük ismerete
 A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk tanulmányozása, a
fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni eltéréseinek megbeszélése
 Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében és a
változékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása
 A megtermékenyítés biológiai feltételeinek ismerete
 A fogamzástól a születésig tartó magzati fejlődés főbb jellemzőinek és feltételeinek
ismerete
 A gén és az allél fogalmának alapszintű értelmezése, szerepük felismerése
 Az utódnemzedékek tulajdonságait kialakító genetikai folyamatok egyszerű
öröklésmenetek példáján történő elemzése
 Annak felismerése, hogy az ember öröklött hajlamainak kifejeződését a környezet is
befolyásolja, ezért a tudatosabb életmóddal magunk is tehetünk egészségünkért
 A felelős szexuális magatartás jellemzőinek ismerete, a szexualitás egyéni életviteli és
párkapcsolati jelentőségének értékelése
FOGALMAK
női és férfi ivarszervek, elsődleges és másodlagos nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt,
megtermékenyítés, gén, domináns és recesszív tulajdonság, kromoszóma, minőségi és
mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, genetikai betegség, megtermékenyítés, embrió, magzati
fejlődés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 Az emberi nemek anatómiai különbségeit (elsődleges és másodlagos nemi jellegek,
kromoszomális nem) bemutató képek, animációk, mobiltelefonos applikációk
tanulmányozása, a különbségek megfogalmazása
 A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, vélemények
megvitatása
 A megtermékenyítést és a magzati fejlődést bemutató fotósorozatok, animációk és videók
tanulmányozása, ezek alapján folyamatvázlat készítése, rajzolása
 A szülés folyamatát bemutató ábrák elemzése
 Családi öröklésmeneteket bemutató ábrák, képek, családfák elemzése, a hasonlóságok és
különbségek megfogalmazása egy-egy példán
 Genetikai betegségeket bemutató esettanulmányok megbeszélése, az esetek közötti
hasonlóságok és különbségek megfogalmazása
TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés, elsősegély
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az
egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos
hitelességét, mérlegelően kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;
 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és
társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen;
 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit
mérlegelően elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és
tanácsokat elfogadni;
 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét,
ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismer a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos kockázati tényezőket, felméri
ezeknek az egészségmegőrzésben való jelentőségét;
 igyekszik tudatosan alakítani étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő
energia- és tápanyagbevitelre;
 ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, érti és elfogadja a járványok
kezelésével, megelőzésével kapcsolatos eljárásokat;
 biológiai tények alapján felismeri az antibiotikumok helyes használatának fontosságát;
 tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja,
és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli;
 érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelveit és néhány főbb
módszerét, értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét;

357

 felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett
balesetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő
beszámolót tud adni;
 a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud
hívni,
 életkori sajátosságainak megfelelő módon tud elsősegélyt nyújtani, képes a sérült vagy
beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy eszköz nélkül megkezdeni.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési
lehetőségeinek megvitatása
 Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az egészséges és
kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete
 A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti biológiai összefüggések
ismerete, a mozgásszegény életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése
 A kórokozó, a fertőzés, a járvány és a higiénia fogalmai közötti összefüggések feltárása, a
megelőzés érdekében megtehető lépések biológiai alapjainak értelmezése
 A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a rendszeres
és helyes tisztálkodással kapcsolatos elvek és módszerek elsajátítása
 A helytelen antibiotikum-használat és az ellenálló baktériumok kialakulása közötti
összefüggés felismerése, az AB rezisztencia veszélyeinek értékelése
 A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek áttekintése, a
megelőzés lehetőségeinek és a személyre szabott terápia jelentőségének felismerése
 Az orvosi szűrővizsgálatok és diagnosztikai eljárások céljainak azonosítása, a lehetőségek
ismerete, az alapvető módszerek áttekintése
 Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi ismerete, szimulációkkal történő gyakorlása
FOGALMAK
fertőzés, járvány, fertőtlenítés, sterilizálás, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia,
élelmiszer-összetétel és -minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, labor- és képalkotó
diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, segélyhívás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. szív- és érrendszeri betegségek,
rákstatisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő értékelések
megfogalmazása
 Egészségnap szervezése, egészségmegőrzési tanácsadó szakértők meghívása, videóinterjúk
készítése
 Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése,
következtetések levonása, egészségügyi vonatkozások megfogalmazása
 Életkornak megfelelő étrendek összeállítása, iskolai kóstoló és/vagy vásár rendezése
egyszerűen elkészíthető, egészséges ételekből (büféáruk, sütemények)
 Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi dolgozatok
készítése
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 Napjaink egyes nagyobb járványairól szóló esettanulmányok, filmek elemzése, a
tanulságok megbeszélése
 Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. vérzések,
gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén)
 Az egészséges életmód betegségmegelőzésben játszott szerepének bemutatása konkrét
betegségcsoportok példái alapján
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9–10. évfolyam
TÉMAKÖR: A biológia tudománya
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet
megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek alapján
tényekkel alátámasztott következtetéseket von le;
 ismeri a tudományos közlések lényegi jellemzőit, különbséget tesz tudományos,
ismeretterjesztő és bulvár stílus és tartalom között;
 érti a biológia fontosabb vizsgálati eszközeinek (pl. fény- és elektronmikroszkóp),
molekuláris szintű (pl. elválasztástechnológiai) módszereinek elméleti alapjait, tud példát
ezek felhasználási lehetőségeire;
 értékeli a modern biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának
jelentőségét, érti a hálózatelmélet és a rendszerbiológia alapfogalmait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológia tudománytörténete és a mai kutatások világképünkre, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásának felismerése, példákkal való bemutatása
 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete (problémaazonosítás, kérdésfeltevés,
kísérlettervezés és -kivitelezés, adatrögzítés és -elemzés, következtetés), lépéseinek
vizsgálatokban való alkalmazása, ezek alapján kísérletek elemzése
 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára
alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata
 A fény- és elektronmikroszkópok működési elvének összehasonlítása, típusainak a
vizsgálati célokkal való kapcsolatba hozása
 A tudományos gondolkodás műveleteinek alkalmazásában való jártasság, adott probléma
esetén a célravezető módszer kiválasztása és alkalmazása
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 Megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és feldolgozása,
az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása
 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés
fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás
 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának
képessége
 A modern biológia kulcsterületeinek, technológiai alkalmazásainak ismerete, bioetikai,
társadalmi-gazdasági kérdésekben véleményalkotási és vitaképesség
 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az
álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben biológiai ismeretekre alapozott
mérlegelő érvelés
FOGALMAK
tudományos probléma, kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó (független, függő,
rögzített),
fénymikroszkóp,
elektronmikroszkóp,
valószínűség,
hálózatelmélet,
rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy
tudós munkásságának bemutatásán keresztül
 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása
 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően)
biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és
publikálása
 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók
megállapítása, projektmunka elkészítése
 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási
területekről és módszerekről
 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról
 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl.
strukturális bionika, szenzorbionika)
 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat,
reflexió írása
TÉMAKÖR: Az élet eredete és feltételei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
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 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza;
 érvel a földi élet egysége, egységes eredete és fejlődési módja mellett;
 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége;
 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön
rendszertani csoportjába, eltérő doménokba tartoznak;
 érti és biológiai tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréje sokféleségének jelentőségét,
értékeli a földi anyagforgalomban játszott szerepüket;
 ismeri és értékeli az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességét, ennek
jelentőségét az élet keletkezésének kutatásában;
 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető
feltételeit és lehetőségeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élő állapot értelmezése életkritériumok és életjelenségek alapján
 Az élet keletkezését modellező kísérlet mérlegelő értelmezése
 Az élő rendszerek energetikai és információs működésének az élet fogalmával való
összekapcsolása
 A nukleinsavak és a fehérjék az élet kialakulásában játszott szerepének mérlegelő
értelmezése, a korai életformák és életközösségek áttekintése, az ősi környezet és
megváltozásának bemutatása
 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása
 Alapfokú tájékozottság a Naprendszeren belüli és azon kívüli életet vizsgáló kutatás
céljáról, feltételezéseiről, alkalmazott eszközeiről és eddigi eredményeiről
FOGALMAK
őslégkör, ősóceán, RNS-világ, (univerzális) genetikai kód, prokarióta (baktérium) sejt, anaerob
anyagcsere, foto- és kemoautotrófia, heterotrófia, cianobaktérium, biogeokémiai ciklus, UVsugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli
életlehetőségek
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló vélemény
megfogalmazása
 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, animációk, videók keresése, a modellrendszerként való
értelmezés és az eredmények mérlegelő elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában
 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés
 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyét bemutató kiselőadás készítése
(pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok,
mélytengeri kénalapú életformák)
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 A Földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi
eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése)
TÉMAKÖR: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben
értelmezni;
 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a
víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét;
 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy
sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló
tényezőket;
 az információ fogalmát tágabban értelmezi, felismeri, hogy az élő állapot a biológiai
információs rendszerek működésén alapul;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az
élő és élettelen határán állnak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szerveződési szintek egymásba épülése elvének felismerése a tanulók által ismert,
felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján
 Az energiafajták és átalakítási módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a
biológiai energia összefüggésbe hozása
 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a
rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek
értelmezése alapján
 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és
biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága
 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az
anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása
 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása
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 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés
 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú
elemzése
 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján,
a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése
 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése
egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási
lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása
FOGALMAK
rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia, ATP, biogén elem,
makromolekulák, biológiai információ, aminosav, fehérje, fehérjeszerkezet, bázis, nukleotid,
nukleinsav, DNS, RNS, enzimek, vírus, sokféleség és információ, vezérlés és szabályozás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont)
 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció)
 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz)
különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között
 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal)
 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése
 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS
fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely
részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése
 A vírusok eredetéről szóló tanulmányok felkutatása, a víruskutatások jelentőségének
bemutatása kiselőadás formájában
 A vírusok szaporodását bemutató animációk értelmezése
TÉMAKÖR: A sejt és a genom szerveződése és működése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
 érti a biológia mikroszkópos és molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait
és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle
formájának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét;
 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és
alkalmazkodóképessége közötti összefüggést;
 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt
anyagcsere-folyamatainak lényegét;
 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a
sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait;
 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek,
amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros
működésért is;
 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti,
hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott
számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki;
 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és
daganatsejt között;
 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit
tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és
alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása
 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése
 A fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség
értelmezése, a mikroszkóp beállítása, mikrofotó készítése
 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása
és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal
 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók, gének bekapcsolása,
kikapcsolása, módosítása
 A gének működésének megértése: gének bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása
(környezeti, epigenetikai tényezők, génterápia, irányított génmódosítás)
 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, őssejt és daganatsejt
közötti különbség felismerése
 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a
daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepének
felismerése
 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az
emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás,
ivarsejtképzés)
 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése
egy-egy egyszerűbb példa alapján
 A rákbetegségek kialakulása és a sejtciklus zavarai közötti összefüggés felismerése, annak
megértése, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért
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FOGALMAK
baktérium, prokarióta sejt, eukarióta sejt, sejtalkotók, fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp,
gén, allél, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, mitózis, meiózis, jelforgalom,
biológiai hálózat, daganatképződés, rákbetegségek, GMO
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek
alapján
 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása,
telepek morfológiai vizsgálata (saját laboratóriumban, vagy valamely közeli laboratórium
felkeresése, vagy internetes források alapján a folyamat és a végeredmények bemutatása)
 Kromoszóma felépítésének modellezése
 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi
metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése
 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató
animációk elemzése
 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása
 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára
 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak
értelmezése
 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp
felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról
 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis
Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában)
TÉMAKÖR: A sejt és a magasabb szerveződési szintek kapcsolata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri a szerveződési szintek egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és
magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai
sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási
piramist, hálózatot elemez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi
szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak;
 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás
sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli
helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit;
 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti
ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Növényi preparátumok készítése, állati vagy emberi eredetű kész metszetek
fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók készítése és rendszerezése
 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus
biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása
 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár, a levél és a virág jellegzetes
szöveti felépítésének azonosítása
 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási
folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása
 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a
felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése
 A fotoszintézis és a sejtlégzés összehasonlítása, biológiai szerepük érvekkel való igazolása,
a folyamatok alapegyenleteinek ismerete, fő szakaszaik elkülönítése
 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és
technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása
 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a
folyamatok vizualizálása és értelmezése
 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási
kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése,
következtetések levonása
 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon
való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása
FOGALMAK
osztódó és állandósult (növényi) szövetek, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-,
izom-, idegszövet, autotróf, heterotróf, kemotróf, fototróf, aerob, anaerob, biológiai energia és
ATP, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás
digitális eszközzel
 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése
 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás, pl. mobiltelefonnal
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 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet
alapján
 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata
 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén
takarásos módszerrel
 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata
 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek
tervezése és kivitelezése
 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti
vizsgálata
 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása
 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel
 Keményítő kimutatása levélben
 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése
 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az
élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.)
TÉMAKÖR: A változékonyság molekuláris alapjai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási
lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó
vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál;
 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az
információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét;
 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban
tudományosan megalapozottan érvel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai kísérletek elemzésével bizonyítja, hogy a biológiai információt a nukleinsavak
hordozzák;
 ismeri a nukleinsavak bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető
folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit;
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 a géntechnológia céljának és módszertani alapjainak ismeretében, mérlegelői szemlélettel
elemzi a genetikai módosítások előnyeit és kockázatait;
 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a
géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival;
 tényekre alapozottan, mérlegelői szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy
valós előnyeit és kockázatait;
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója,
valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példákkal való bemutatása
 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek
felismerése, konkrét példa elemzése
 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal
(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható
genetikai információ
 A DNS-bázissorrend megállapítása jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai
ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és
értékelése
 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a
génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának bemutatása
 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben,
állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása
 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének
megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok, egyes betegségek és gének
összefüggése, jelátviteli hálózatok)
 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, a bioetika
alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások, állatkísérletek, transzplantáció,
biorobotika)
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mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, rekombináció, restrikciós enzim, géntechnológia,
klónozás, génszerkesztés (CRISPR), génmódosítás, géndiagnosztika, PCR technika,
bioinformatika, bioetika

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Tanulóknak szóló, géntechnológiával foglalkozó online oldalak animációinak, video- és
ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése
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 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel,
aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok
mérlegelő elemzése
 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés
 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból)
 Az epigenetikával foglalkozó konkrét tanulmány vagy kísérlet rövid bemutatása
 Egy mutációs teszt értelmezése
 DNS-ujjlenyomat-vizsgálatot bemutató cikk értelmezése, a vizsgálat felhasználási
területének ismertetése
TÉMAKÖR: Egyedszintű öröklődés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést,
 megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket
konkrét esetek elemzésében alkalmazza;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak;
 megkülönbözteti a genetikai betegség és a veleszületett rendellenesség fogalmát, érti a
monogénes és poligénes genetikai betegségek közötti különbséget.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés)
elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása
 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a
tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése
 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való
eltérésekre
 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása
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 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a
fenotípus)
 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő
elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)
 A genetikai betegségek főbb típusainak, öröklődési és statisztikus jellemzőinek vizsgálata,
a genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése
 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli
lehetőségeinek megismerése, értékelése
FOGALMAK
gén, allél, genom, fenom, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, öröklésmenet, Mendelszabályok, családfa, nemhez kapcsolt öröklődés, (monogénes, poligénes) genetikai betegség,
kariotípus, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése,
bemutató összeállítása
 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatásokkal kapcsolatos példa megbeszélése
 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humángenetikai
betegségek/jellegek esetében
 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának
áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése
 Humángenetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az
olvasottak értelmezése
 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan
segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat
 Egy gén két alléljával kapcsolatos genetikai feladatok megoldása
 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációs játékok
tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása
TÉMAKÖR: A biológiai evolúció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és az evolúció során kialakult
nagyrasszok értékükben nem különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség
közös kincse;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;

371

 értékeli a bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai
jelentőségét;
 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek
megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és
elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű
evolúciós jelenségeket;
 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető
tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat;
 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését;
 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat
elemez, törzsfát készít;
 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció,
fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű
különbségekig
 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának megértése
 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével
 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére
 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek,
csökevényes szervek, homológiák)
 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció,
rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák
alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése
 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok,
kihalások, adaptív radiáció
 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban
 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet,
hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja
(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is
 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés –
szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási
hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája)
 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani
kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez
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 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is
az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és
esetleges hátrányainak értékelése
FOGALMAK
evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, (stabilizáló, szétválasztó, irányító)
szelekció, természetes és mesterséges szelekció, adaptív evolúció, konvergens/divergens
evolúció, analóg/homológ szerv, génáramlás, sodródás, fajkeletkezés, földrajzi/szaporodási
izoláció, törzsfa
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról
 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása
 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok
gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése
 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj
háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció
folyamatával
 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák
alapján elemző feladatok gyakorlása
 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása,
magyarázatok megadása
 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és
szerkesztőprogramok segítségével
 Evolúcióval kapcsolatos tévhitek felkutatása, a tévhitek cáfolata hiteles források alapján
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége I. Testkép, testalkat, mozgásképesség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés mérföldköveit;
 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni
adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;
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 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait,
ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival,
értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében;
 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az
ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés főbb lépéseinek áttekintése példák
alapján, a bilaterális szimmetria, a szelvényezettség, a gerinces testalkat megjelenésének
bemutatása
 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai
jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezése
 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint
 A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak mélyebb elemzése,
egészségtani vonatkozások
 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat
együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján
 Az emberi csontváz, a test három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a
végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése,
egészségtani vonatkozások
 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése
 Az izomműködés többszintű (molekuláris, szövettani, szervtani) értelmezése
FOGALMAK
bilaterális szimmetria, szelvényezettség, ősszájú, újszájú, külső váz, belső váz, gerinces,
főemlős, emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember (Homo sapiens), bőr,
fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, ízület, emelő elv, biomechanika, aktinmiozin, izomrost
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a
mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről
 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése
 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata
 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében)
 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének
összefüggéséről
 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések
levonása
 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás
módjainak azonosítása
 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése
 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése,
makettek készítése
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 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának
megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk
gyakorlati bemutatása
 Az izomműködést molekuláris szinten bemutató animációk értelmezése, a kalciumion, a
magnéziumion és a mioglobin szerepének bemutatása
 A rövidtávfutó és a hosszútávfutó mozgásélettani különbségeinek bemutatása
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége II. Anyagforgalmi szervrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a táplálkozási szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a légzési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a keringési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 ismeri a vér összetevőit, azonosítja a főbb sejttípusokat és azok élettani szerepét;
 érti a kiválasztás szervrendszerének biológiai szerepét, elemzi a vese szervi felépítését és
mikrostruktúráinak működési elvét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani
funkciók vizsgálata és összehasonlítása
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 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges
táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése
 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata
 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok
egészségkárosító hatásainak elemzése
 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, gyakoribb
betegségeinek elemzése
 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a
húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának
megismerése
FOGALMAK
tápcsatorna; elő-, közép-, utóbél; tápanyag, emésztés és felszívódás, légutak, léghólyag,
légcsere, gázcsere, légzőmozgások, légszennyezés, vér, keringési rendszer, szív/szívciklus, kisés nagyvérkör, artéria, véna, magas vérnyomás betegség, infarktus, agyvérzés, kiválasztás,
vese, vesetestecske
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten
 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása
 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése
 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése
 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés,
pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása
 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések
elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő
készítése stb.)
 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során,
érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében
 A légzés folyamatával kapcsolatos grafikonok értelmezése és egyszerűbb élettani
számolások elvégzése
 Emésztőenzimek működésének vizsgálata
 Az epe és a mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata
 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése
 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata
 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló
esetleírások elemzése
 A szívciklus eseményeit bemutató ábra és animáció mélyebb értelmezése
 A vérkeringéssel kapcsolatos grafikonok értelmezése (vérnyomás, véráramlás sebessége,
érátmérők), a keringési rendszerrel kapcsolatos alapvető számolások elvégzése

TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége III. Információforgalom, szabályozás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a hormonális szabályozás elvét, a hormon és receptor kapcsolatát, azonosítja a belső
elválasztású mirigyeket és főbb hormonjaikat, ismeri a hormonális rendellenességek
fontosabb eseteit;
 azonosítja az idegrendszer központi és környéki elemeit, ismeri a szomatikus és a vegetatív
szabályozás főbb jellemzőit, érti a szervrendszerek szabályozásában játszott szerepüket;
 az immunrendszer alkotóinak és működési területeinek ismeretében magyarázza a
veleszületett és a specifikus immunválasz lényegét, érti a passzív és az aktív immunizálás
különbségét, értékeli a járványügyi lépések jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb
érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése
 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése
 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a
hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése
 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül
(pl. mozgás, vérnyomás, légzés, alvás-ébrenlét szabályozása)
 Az emberi érzékelés érzékszervi és feldolgozó folyamatai, a látás, hallás és egyensúlyozás,
az íz- és szagérzékelés, a tapintás érzékszerveinek felépítése és működése
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a
fertőzés, a gyulladás, az allergia biológiai hátterének értelmezése, a betegségek
kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési lehetőségek
számbavétele
FOGALMAK
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mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső,
belső fül; egyensúlyozás, hormon, receptor, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese,
pajzsmirigy, központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó,
antigén, antitest, védőoltás (passzív és aktív immunizálás), gyulladás, allergia, bőrflóra,
fertőzés, járvány, közösségi (nyáj-) immunitás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat)
 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép)
 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel
 Vakfolt kimutatásának gyakorlása
 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése
 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata
 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról
 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző
szabályozási folyamatokról (pl.: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszintszabályozás stb.)
 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk
és/vagy ábrák alapján
 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési,
védekezési módok feltárása
 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt
kialakuló betegségekről
TÉMAKÖR: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket
és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer
egészségtanával;
 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és
tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét;
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 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott,
orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát;
 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait,
értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;
 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a
szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi
szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete
 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb
hormonok és hatásaik azonosítása
 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása
 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek)
megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása
 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése
 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás
egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése
 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési
módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése
 A mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése
 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek
megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése
 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása
 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése
 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok
anatómiai és időbeli elhelyezése
 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése
 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani
és pszichikai változások azonosítása
 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és
társadalmi hatások megbeszélése
 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak
áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése
 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák
bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése
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nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek,
petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és
fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett
rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító
táblázat készítése
 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése
 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here,
ivarsejtek)
 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és
értelmezése
 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése,
Pearl-index értelmezése
 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy
védőnői előadás során
 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól
 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói
kiselőadások formájában
 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és
a magzati szűrővizsgálatok módjairól
TÉMAKÖR: A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz
egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni;
 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó
tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát;
 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az
egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket;
 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás
és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával;
 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a
tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a
közösség szempontjából;
 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre
vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok
viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján
 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások
(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás
melletti érvelés
 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma
megoldására) alkalmazva
 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző
program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása
 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése
 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése
(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési
folyamatokkal
 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben
játszott szerepük értékelése
 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a
halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív
funkciókban van kiemelkedő szerepe
 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak
és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása
 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes
agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok,
következmények felismerése esettanulmányok alapján
FOGALMAK
öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg,
szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, kognitív
és érzelmi intelligencia, drog, pszichotróp szer, függőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Viselkedésbiológiai állatkísérletek elemzése tanulmányok vagy filmek alapján
 Az emberi magatartási komplex elemeit, az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit
bemutató példák gyűjtése, megbeszélése
 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő,
tér és cselekvés) rögzítése, azonosítása, számítógépes elemzése és dokumentálása
 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése
 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos
ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés
 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól

TÉMAKÖR: Az egészségügyi rendszer ismerete, elsősegélynyújtás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli
ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban;
 megkülönbözteti a házi és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás
módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel;
 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének
lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait;
 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia,
asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit;
 képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni;
 képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel (vagy eszköz
nélkül) megkezdeni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni;
 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes
alkalmazni a félautomata defibrillátort.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az orvosi diagnosztika, a legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának,
indokoltságának, egyes módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének
értékelése
 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése
(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló
elfogadása
 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk
csökkentésének megismerése
 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások
(házi, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése
 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel
kapcsolatos tájékozottság megszerzése
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 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás
szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre
kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése
 Preventív szemléletű, a 21. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és
tudatosság kialakítása, az önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás,
vércukor) és mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének
megismerése
 A gyakoribb népbetegségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén
alapuló életvitel kialakítása
 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése
szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása, a mentőhívás lépéseinek és
alapszabályainak megismerése, gyakorlása
 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál
nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó
haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést
 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati
alkalmazása, a félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és
alkalmazásának gyakorlati elsajátítása
 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése,
alkalmazásuk képességének megszerzése, sebtípusok megismerése, és a fertőtlenítés,
sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása
 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése, ficam,
rándulás ellátási szabályainak megismerése
 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási
teendőinek megismerése
 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése
 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása
 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése
FOGALMAK
laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok,
népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos
állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai,
mérgezések típusai
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése,
elemzése, alkalmazásuk mérlegelő megítélése
 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés
a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről
 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása
 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével
 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai
a betegellátás fokozatairól, módjairól
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 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai
jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban
 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése
 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok
elvégzése
 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása
TÉMAKÖR: Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti kapcsolatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok
jellemzőit és előfordulásait;
 érti az ökológiai nis fogalmát, konkrét példákon elemzi ennek elemeit;
 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások
típusait, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét;
 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti
állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit;
 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és
példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálata
 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk
elemzése
 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb
talajtípusok összehasonlítása
 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon
keresztül
 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és
felismerése konkrét példák alapján
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 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az
aszpektus értelmezése
 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a
szukcesszió folyamatának értelmezése
 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők
azonosítása
FOGALMAK
életközösség (ökoszisztéma), élőhely, mikroklíma, talajminőség, talajtípusok, vízminőség,
bioindikáció, monitoring vizsgálat, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet,
szukcesszió, szimbiózis, antibiózis, kommenzalizmus, versengés (kompetíció), Gauze-elv,
parazitizmus, zsákmányszerzés, gradáció, ökológiai stabilitás, Gaia-elmélet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése,
aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése
 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom,
vízkeménység, pH, BISEL)
 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának
vizsgálata
 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése
 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének
módjairól
 Védett fajok megismerése, adott esetben azonosítása határozók és mobiltelefonos
applikációk segítségével
 Esettanulmányok, filmek elemzése és készítése
 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól
TÉMAKÖR: Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példák alapján elemzi az élőlények testfelépítése, élettani jellemzői és élőhelye közötti,
alkalmazkodási jellegű összefüggéseket;
 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való
alkalmazkodásban játszott szerepét;
 azonosítja az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezőket, érti az
invazív fajok elterjedésének, alkalmazkodóképességének biológiai hátterét;
 felismeri, hogy a gyors globális éghajlatváltozás erőteljes alkalmazkodási kényszereket
jelent az élőlények számára.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott
szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése
 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján
 Az állatvilágban megfigyelhető környezeti alkalmazkodás vizsgálata állatkerti
megfigyelések, természetfilmek elemzése alapján
 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése
 A globális éghajlatváltozás és az élőlények ehhez való alkalmazkodási képessége, stratégiái
közötti összefüggés vizsgálata
 Idegenhonos, invazív fajok azonosítása, életközösségekre gyakorolt hatásuk értékelése
 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és
elemzés
FOGALMAK
alkalmazkodóképesség, ökológiai nis, bennszülött (endemikus) faj, idegenhonos faj, invazív
faj, tűrőképesség, szűk és tág tűrésű faj
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen történő vizsgálatok, kirándulások alkalmával az élőlények alkalmazkodási
példáinak megfigyelése
 Az élettelen környezeti tényezők összekapcsolása az élettani és ökológiai tűrőképességgel
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A környezet eltartóképességének elemzése példák alapján
 Az éghajlatváltozásnak a fajok elterjedését módosító hatását elemző cikkek, adatok
elemzése
 Invazív és idegenhonos fajok magyarországi elterjedésének vizsgálata esettanulmányok
alapján
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TÉMAKÖR: Az életközösségek biológiai sokfélesége
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a biológiai sokféleség fogalmát, ismer a meghatározásra alkalmas módszereket, értékeli
a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott szerepét;
 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az
egyensúly felborulásának lehetséges következményeit;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológiai sokféleség, a biodiverzitás fogalmi értelmezése
 A természetes életközösségek stabilitása és diverzitása közötti összefüggés elemzése
 A fajok kihalása és keletkezése által az életközösségek összetételére, dinamikájára
gyakorolt hatás vizsgálata
 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató
egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése
FOGALMAK
fajgazdagság, biológiai sokféleség, biodiverzitás, védett faj, fajmegőrző program, ökológiai
egyensúly
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen elvégezhető egyszerűbb biodiverzitás-mérések, megfigyelések
 Idegenhonos, invazív fajok életközösségekre, biodiverzitásra gyakorolt hatásának
értékelése
 A természetes és természetközeli állapotú, valamint az emberi tevékenység által háborgatott
életközösségek fajgazdagságának összehasonlítása
 Az ökológiai egyensúly sérülését, a helyreállítás lehetőségeit bemutató természet- és
dokumentumfilmek elemzése
 A biológiai sokféleség védelmében munkálkodó szervezetek keresése, beszélgetésre,
bemutatóra való meghívása
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TÉMAKÖR: Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek időés térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti
katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek
változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természeti rendszereket érintő, globális szintű folyamatok áttekintése, problémák
azonosítása
 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján
való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése
 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a
halászat és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak áttekintése, környezeti
hatásainak elemzése
 A bányászat, az ipari tevékenység, a közlekedés által az élővilágra gyakorolt hatások
elemzése, történeti áttekintése
 A gazdaság működési módja, a törvényi szabályozás és a piaci hatások környezeti
erőforrásokkal való összefüggésének elemző elemzése, alternatív modellek értékelése
 A természet védelme érdekében tett vagy a jövőben tehető egyéni, közösségi és társadalmi
cselekvési lehetőségek áttekintése
FOGALMAK
globális probléma, bioszféra, technoszféra, antropogén hatás, élőhely-degradáció és -védelem,
ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, környezeti erőforrás (externália), alternatív
közgazdaságtan
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése
 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek
megbeszélése
 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más
iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében
 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka
kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal
 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása
 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás
felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről
TÉMAKÖR: A fenntartható életvitel, technológia és gazdálkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 a mindennapi élettel összefüggő problémák megoldásában alkalmazza a
természettudományos gondolkodás műveleteit, rendelkezik a biológiai problémák
vizsgálatához szükséges gyakorlati készségekkel;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a
folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges;
 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások
és a hazai törekvések jelentőségét, döntéshozatalai során saját személyes érdekein túl a
természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli;
 példák alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai
lehetőségeit;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 megérti a biotechnológiai eljárások és a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit,
értékeli az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági
folyamatok közötti összefüggések feltárása
 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek
és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása
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 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló
módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések
megbízhatóságának értékelése
 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények
jelentőségének példákkal való bizonyítása
 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek
tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése
 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel
FOGALMAK
fenntarthatóság, klímamodellek, big data, számítógépes szimuláció és előrejelzés,
jövőmodellek és forgatókönyvek (szcenáriók), klímacsúcs, ökológiai lábnyom, természetvédő
szervezet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A klímamodellekkel és szimulációkkal összefüggő szcenáriók összehasonlítása
 A biológiai rendszerekkel kapcsolatos gazdálkodási módoknak a fenntarthatóság
szempontjából való mérlegelő elemzése, esettanulmányok, filmek alapján
 Az éghajlatváltozással kapcsolatos „klímacsúcsok” és nemzetközi egyezmények történeti,
mérlegelő elemzése
 Fenntartható gazdálkodást megvalósító alternatívák keresése, néhány példa bemutatása
 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról
 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi
cselekvésre vonatkozó következtetések levonása
TÉMAKÖR: A Föld és a Kárpát-medence értékei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és mérlegelően
értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat;
 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket
összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével;
 fajismeretét a hazai élővilág megfigyelése alapján megalapozza, lehetőség szerint bővíti.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Föld kozmikus környezetének, bolygónk adottságainak a földi élet lehetőségével és
fennmaradásával való összefüggésbe hozása
 A szárazföldi élővilág jelentős életközösségeinek és védett fajainak tanulmányozása
leírások, filmek alapján (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák,
magashegységek, füves puszták stb.)
 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű
példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek)
 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás
kölcsönhatásainak elemzése, történeti áttekintése
 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények
elterjedése, madárvándorlások)
 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve
reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése
 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek
vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása
 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése
egyénileg és csoportosan
FOGALMAK
globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep,
homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi
kaszálórét, középhegységi fás társulások, ártéri erdők, folyóvizeink és tavaink jellegzetes
állatfajai, nemzeti parkok védett életközösségei, a Kárpátok határon túli élővilága
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl.
Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.)
 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok
alkalmával
 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő
értékek bemutatása
 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények,
fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése
 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás,
festés, fotózás, leírások, versek írása)
Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi értéke
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN
A változat

Éves
óraszám
Heti
óraszám

9.
évfolyam
108

10.
évfolyam
72

3

2

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és
módon kerül integrálásra a két témahét.
A 9–10. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 180 óra
(9. évfolyamon 108 óra, 10. évfolyamon 72 óra)
A Nat fő témakörei

Kerettantervi témakörök

1. A biológia kutatási céljai és A biológia tudománya
módszerei
2. Az élet eredete és Az élet eredete és feltételei
szerveződése
Az élővilág egysége, a felépítés és működés
alapelvei
A sejt és a genom szerveződése és működése
A sejt és a magasabb szerveződési szintek
kapcsolata
4. Öröklődés és evolúció
A változékonyság molekuláris alapjai
5. A biotechnológia módszerei Egyedszintű öröklődés
és alkalmazása
A biológiai evolúció
6. Az ember szervezete és Az ember szervezete és egészsége I.
egészsége
Testkép, testalkat, mozgásképesség
Az ember szervezete és egészsége II.
Anyagforgalmi szervrendszerek
Az ember szervezete és egészsége III.
Információforgalom, szabályozás
Az emberi nemek és a szaporodás biológiai
alapjai
A lelki egyensúly és a testi állapot
összefüggése
Az
egészségügyi
rendszer
ismerete,
elsősegélynyújtás
7. A bioszféra egyensúlya, Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti
fenntarthatóság
kapcsolatok
Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
Az életközösségek biológiai sokfélesége
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
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Javasolt
óraszám
4
6
6
10
12
10
14
12
8
12
12
6
8
10
10
6
8
10

A fenntartható életvitel, technológia és 8
gazdálkodás
A Föld és a Kárpát-medence értékei
8
Összes óraszám:
180

9–10. évfolyam
TÉMAKÖR: A biológia tudománya
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet
megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek alapján
tényekkel alátámasztott következtetéseket von le;
 ismeri a tudományos közlések lényegi jellemzőit, különbséget tesz tudományos,
ismeretterjesztő és bulvár stílus és tartalom között;
 érti a biológia fontosabb vizsgálati eszközeinek (pl. fény- és elektronmikroszkóp),
molekuláris szintű (pl. elválasztástechnológiai) módszereinek elméleti alapjait, tud példát
ezek felhasználási lehetőségeire;
 értékeli a modern biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának
jelentőségét, érti a hálózatelmélet és a rendszerbiológia alapfogalmait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológia tudománytörténete és a mai kutatások világképünkre, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásának felismerése, példákkal való bemutatása
 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete (problémaazonosítás, kérdésfeltevés,
kísérlettervezés és -kivitelezés, adatrögzítés és -elemzés, következtetés), lépéseinek
vizsgálatokban való alkalmazása, ezek alapján kísérletek elemzése
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 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára
alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata
 A fény- és elektronmikroszkópok működési elvének összehasonlítása, típusainak a
vizsgálati célokkal való kapcsolatba hozása
 A tudományos gondolkodás műveleteinek alkalmazásában való jártasság, adott probléma
esetén a célravezető módszer kiválasztása és alkalmazása
 Megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és feldolgozása,
az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása
 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés
fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás
 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának
képessége
 A modern biológia kulcsterületeinek, technológiai alkalmazásainak ismerete, bioetikai,
társadalmi-gazdasági kérdésekben véleményalkotási és vitaképesség
 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az
álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben biológiai ismeretekre alapozott
mérlegelő érvelés
FOGALMAK
tudományos probléma, kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó (független, függő,
rögzített),
fénymikroszkóp,
elektronmikroszkóp,
valószínűség,
hálózatelmélet,
rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy
tudós munkásságának bemutatásán keresztül
 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása
 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően)
biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és
publikálása
 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók
megállapítása, projektmunka elkészítése
 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási
területekről és módszerekről
 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról
 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl.
strukturális bionika, szenzorbionika)
 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat,
reflexió írása
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TÉMAKÖR: Az élet eredete és feltételei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza;
 érvel a földi élet egysége, egységes eredete és fejlődési módja mellett;
 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége;
 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön
rendszertani csoportjába, eltérő doménokba tartoznak;
 érti és biológiai tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréje sokféleségének jelentőségét,
értékeli a földi anyagforgalomban játszott szerepüket;
 ismeri és értékeli az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességét, ennek
jelentőségét az élet keletkezésének kutatásában;
 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető
feltételeit és lehetőségeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élő állapot értelmezése életkritériumok és életjelenségek alapján
 Az élet keletkezését modellező kísérlet mérlegelő értelmezése
 Az élő rendszerek energetikai és információs működésének az élet fogalmával való
összekapcsolása
 A nukleinsavak és a fehérjék az élet kialakulásában játszott szerepének mérlegelő
értelmezése, a korai életformák és életközösségek áttekintése, az ősi környezet és
megváltozásának bemutatása
 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása
 Alapfokú tájékozottság a Naprendszeren belüli és azon kívüli életet vizsgáló kutatás
céljáról, feltételezéseiről, alkalmazott eszközeiről és eddigi eredményeiről
FOGALMAK
őslégkör, ősóceán, RNS-világ, (univerzális) genetikai kód, prokarióta (baktérium) sejt, anaerob
anyagcsere, foto- és kemoautotrófia, heterotrófia, cianobaktérium, biogeokémiai ciklus, UVsugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli
életlehetőségek
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló vélemény
megfogalmazása
 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, animációk, videók keresése, a modellrendszerként való
értelmezés és az eredmények mérlegelő elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában
 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés
 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyét bemutató kiselőadás készítése
(pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok,
mélytengeri kénalapú életformák)
 A Földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi
eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése)
TÉMAKÖR: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben
értelmezni;
 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a
víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét;
 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy
sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló
tényezőket;
 az információ fogalmát tágabban értelmezi, felismeri, hogy az élő állapot a biológiai
információs rendszerek működésén alapul;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az
élő és élettelen határán állnak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szerveződési szintek egymásba épülése elvének felismerése a tanulók által ismert,
felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján
 Az energiafajták és átalakítási módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a
biológiai energia összefüggésbe hozása
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 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a
rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek
értelmezése alapján
 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és
biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága
 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az
anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása
 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása
 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés
 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú
elemzése
 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján,
a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése
 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése
egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási
lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása
FOGALMAK
rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia, ATP, biogén elem,
makromolekulák, biológiai információ, aminosav, fehérje, fehérjeszerkezet, bázis, nukleotid,
nukleinsav, DNS, RNS, enzimek, vírus, sokféleség és információ, vezérlés és szabályozás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont)
 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció)
 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz)
különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között
 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal)
 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése
 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS
fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely
részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése
 A vírusok eredetéről szóló tanulmányok felkutatása, a víruskutatások jelentőségének
bemutatása kiselőadás formájában
 A vírusok szaporodását bemutató animációk értelmezése
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TÉMAKÖR: A sejt és a genom szerveződése és működése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
 érti a biológia mikroszkópos és molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait
és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle
formájának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét;
 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és
alkalmazkodóképessége közötti összefüggést;
 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt
anyagcsere-folyamatainak lényegét;
 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a
sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait;
 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek,
amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros
működésért is;
 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti,
hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott
számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki;
 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és
daganatsejt között;
 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit
tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és
alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása
 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése
 A fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség
értelmezése, a mikroszkóp beállítása, mikrofotó készítése
 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása
és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal
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 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók, gének bekapcsolása,
kikapcsolása, módosítása
 A gének működésének megértése: gének bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása
(környezeti, epigenetikai tényezők, génterápia, irányított génmódosítás)
 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, őssejt és daganatsejt
közötti különbség felismerése
 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a
daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepének
felismerése
 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az
emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás,
ivarsejtképzés)
 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése
egy-egy egyszerűbb példa alapján
 A rákbetegségek kialakulása és a sejtciklus zavarai közötti összefüggés felismerése, annak
megértése, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért
FOGALMAK
baktérium, prokarióta sejt, eukarióta sejt, sejtalkotók, fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp,
gén, allél, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, mitózis, meiózis, jelforgalom,
biológiai hálózat, daganatképződés, rákbetegségek, GMO
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek
alapján
 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása,
telepek morfológiai vizsgálata (saját laboratóriumban, vagy valamely közeli laboratórium
felkeresése, vagy internetes források alapján a folyamat és a végeredmények bemutatása)
 Kromoszóma felépítésének modellezése
 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi
metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése
 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató
animációk elemzése
 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása
 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára
 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak
értelmezése
 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp
felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról
 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis
Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában)

TÉMAKÖR: A sejt és a magasabb szerveződési szintek kapcsolata
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri a szerveződési szintek egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és
magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai
sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási
piramist, hálózatot elemez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi
szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak;
 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás
sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli
helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit;
 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti
ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Növényi preparátumok készítése, állati vagy emberi eredetű kész metszetek
fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók készítése és rendszerezése
 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus
biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása
 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár, a levél és a virág jellegzetes
szöveti felépítésének azonosítása
 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási
folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása
 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a
felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése
 A fotoszintézis és a sejtlégzés összehasonlítása, biológiai szerepük érvekkel való igazolása,
a folyamatok alapegyenleteinek ismerete, fő szakaszaik elkülönítése
 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és
technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása
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 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a
folyamatok vizualizálása és értelmezése
 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási
kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése,
következtetések levonása
 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon
való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása
FOGALMAK
osztódó és állandósult (növényi) szövetek, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-,
izom-, idegszövet, autotróf, heterotróf, kemotróf, fototróf, aerob, anaerob, biológiai energia és
ATP, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás
digitális eszközzel
 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése
 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás, pl. mobiltelefonnal
 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet
alapján
 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata
 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén
takarásos módszerrel
 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata
 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek
tervezése és kivitelezése
 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti
vizsgálata
 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása
 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel
 Keményítő kimutatása levélben
 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése
 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az
élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.)

TÉMAKÖR: A változékonyság molekuláris alapjai
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási
lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó
vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál;
 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az
információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét;
 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban
tudományosan megalapozottan érvel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai kísérletek elemzésével bizonyítja, hogy a biológiai információt a nukleinsavak
hordozzák;
 ismeri a nukleinsavak bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető
folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit;
 a géntechnológia céljának és módszertani alapjainak ismeretében, mérlegelői szemlélettel
elemzi a genetikai módosítások előnyeit és kockázatait;
 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a
géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival;
 tényekre alapozottan, mérlegelői szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy
valós előnyeit és kockázatait;
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója,
valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példákkal való bemutatása
 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek
felismerése, konkrét példa elemzése
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 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal
(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható
genetikai információ
 A DNS-bázissorrend megállapítása jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai
ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és
értékelése
 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a
génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának bemutatása
 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben,
állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása
 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének
megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok, egyes betegségek és gének
összefüggése, jelátviteli hálózatok)
 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, a bioetika
alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások, állatkísérletek, transzplantáció,
biorobotika)
FOGALMAK
mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, rekombináció, restrikciós enzim, géntechnológia,
klónozás, génszerkesztés (CRISPR), génmódosítás, géndiagnosztika, PCR technika,
bioinformatika, bioetika

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Tanulóknak szóló, géntechnológiával foglalkozó online oldalak animációinak, video- és
ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése
 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel,
aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok
mérlegelő elemzése
 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés
 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból)
 Az epigenetikával foglalkozó konkrét tanulmány vagy kísérlet rövid bemutatása
 Egy mutációs teszt értelmezése
 DNS-ujjlenyomat-vizsgálatot bemutató cikk értelmezése, a vizsgálat felhasználási
területének ismertetése
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TÉMAKÖR: Egyedszintű öröklődés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést,
 megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket
konkrét esetek elemzésében alkalmazza;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak;
 megkülönbözteti a genetikai betegség és a veleszületett rendellenesség fogalmát, érti a
monogénes és poligénes genetikai betegségek közötti különbséget.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés)
elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása
 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a
tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése
 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való
eltérésekre
 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása
 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a
fenotípus)
 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő
elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)
 A genetikai betegségek főbb típusainak, öröklődési és statisztikus jellemzőinek vizsgálata,
a genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése
 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli
lehetőségeinek megismerése, értékelése
FOGALMAK
gén, allél, genom, fenom, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, öröklésmenet, Mendelszabályok, családfa, nemhez kapcsolt öröklődés, (monogénes, poligénes) genetikai betegség,
kariotípus, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése,
bemutató összeállítása
 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatásokkal kapcsolatos példa megbeszélése
 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humángenetikai
betegségek/jellegek esetében
 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának
áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése
 Humángenetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az
olvasottak értelmezése
 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan
segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat
 Egy gén két alléljával kapcsolatos genetikai feladatok megoldása
 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációs játékok
tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása
TÉMAKÖR: A biológiai evolúció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és az evolúció során kialakult
nagyrasszok értékükben nem különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség
közös kincse;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli a bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai
jelentőségét;
 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek
megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és
elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű
evolúciós jelenségeket;
 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető
tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat;
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 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését;
 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat
elemez, törzsfát készít;
 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció,
fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű
különbségekig
 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának megértése
 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével
 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére
 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek,
csökevényes szervek, homológiák)
 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció,
rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák
alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése
 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok,
kihalások, adaptív radiáció
 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban
 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet,
hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja
(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is
 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés –
szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási
hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája)
 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani
kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez
 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is
az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és
esetleges hátrányainak értékelése
FOGALMAK
evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, (stabilizáló, szétválasztó, irányító)
szelekció, természetes és mesterséges szelekció, adaptív evolúció, konvergens/divergens
evolúció, analóg/homológ szerv, génáramlás, sodródás, fajkeletkezés, földrajzi/szaporodási
izoláció, törzsfa
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról
 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása
 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok
gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése
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 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj
háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció
folyamatával
 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák
alapján elemző feladatok gyakorlása
 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása,
magyarázatok megadása
 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és
szerkesztőprogramok segítségével
 Evolúcióval kapcsolatos tévhitek felkutatása, a tévhitek cáfolata hiteles források alapján
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége I. Testkép, testalkat, mozgásképesség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés mérföldköveit;
 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni
adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;
 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait,
ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival,
értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében;
 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az
ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés főbb lépéseinek áttekintése példák
alapján, a bilaterális szimmetria, a szelvényezettség, a gerinces testalkat megjelenésének
bemutatása
 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai
jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezése
 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint
 A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak mélyebb elemzése,
egészségtani vonatkozások
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 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat
együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján
 Az emberi csontváz, a test három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a
végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése,
egészségtani vonatkozások
 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése
 Az izomműködés többszintű (molekuláris, szövettani, szervtani) értelmezése
FOGALMAK
bilaterális szimmetria, szelvényezettség, ősszájú, újszájú, külső váz, belső váz, gerinces,
főemlős, emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember (Homo sapiens), bőr,
fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, ízület, emelő elv, biomechanika, aktinmiozin, izomrost
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a
mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről
 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése
 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata
 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében)
 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének
összefüggéséről
 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések
levonása
 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás
módjainak azonosítása
 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése
 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése,
makettek készítése
 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának
megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk
gyakorlati bemutatása
 Az izomműködést molekuláris szinten bemutató animációk értelmezése, a kalciumion, a
magnéziumion és a mioglobin szerepének bemutatása
 A rövidtávfutó és a hosszútávfutó mozgásélettani különbségeinek bemutatása
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége II. Anyagforgalmi szervrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
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 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a táplálkozási szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a légzési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a keringési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 ismeri a vér összetevőit, azonosítja a főbb sejttípusokat és azok élettani szerepét;
 érti a kiválasztás szervrendszerének biológiai szerepét, elemzi a vese szervi felépítését és
mikrostruktúráinak működési elvét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani
funkciók vizsgálata és összehasonlítása
 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges
táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése
 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata
 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok
egészségkárosító hatásainak elemzése
 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, gyakoribb
betegségeinek elemzése
 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a
húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának
megismerése
FOGALMAK
tápcsatorna; elő-, közép-, utóbél; tápanyag, emésztés és felszívódás, légutak, léghólyag,
légcsere, gázcsere, légzőmozgások, légszennyezés, vér, keringési rendszer, szív/szívciklus, kisés nagyvérkör, artéria, véna, magas vérnyomás betegség, infarktus, agyvérzés, kiválasztás,
vese, vesetestecske
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten
Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása
Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése
A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése
A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés,
pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása
A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések
elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő
készítése stb.)
A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során,
érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében
A légzés folyamatával kapcsolatos grafikonok értelmezése és egyszerűbb élettani
számolások elvégzése
Emésztőenzimek működésének vizsgálata
Az epe és a mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata
Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése
Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata
Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló
esetleírások elemzése
A szívciklus eseményeit bemutató ábra és animáció mélyebb értelmezése
A vérkeringéssel kapcsolatos grafikonok értelmezése (vérnyomás, véráramlás sebessége,
érátmérők), a keringési rendszerrel kapcsolatos alapvető számolások elvégzése

TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége III. Információforgalom, szabályozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
411

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a hormonális szabályozás elvét, a hormon és receptor kapcsolatát, azonosítja a belső
elválasztású mirigyeket és főbb hormonjaikat, ismeri a hormonális rendellenességek
fontosabb eseteit;
 azonosítja az idegrendszer központi és környéki elemeit, ismeri a szomatikus és a vegetatív
szabályozás főbb jellemzőit, érti a szervrendszerek szabályozásában játszott szerepüket;
 az immunrendszer alkotóinak és működési területeinek ismeretében magyarázza a
veleszületett és a specifikus immunválasz lényegét, érti a passzív és az aktív immunizálás
különbségét, értékeli a járványügyi lépések jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb
érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése
 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése
 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a
hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése
 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül
(pl. mozgás, vérnyomás, légzés, alvás-ébrenlét szabályozása)
 Az emberi érzékelés érzékszervi és feldolgozó folyamatai, a látás, hallás és egyensúlyozás,
az íz- és szagérzékelés, a tapintás érzékszerveinek felépítése és működése
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a
fertőzés, a gyulladás, az allergia biológiai hátterének értelmezése, a betegségek
kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési lehetőségek
számbavétele
FOGALMAK
mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső,
belső fül; egyensúlyozás, hormon, receptor, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese,
pajzsmirigy, központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó,
antigén, antitest, védőoltás (passzív és aktív immunizálás), gyulladás, allergia, bőrflóra,
fertőzés, járvány, közösségi (nyáj-) immunitás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat)
 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép)
 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel
 Vakfolt kimutatásának gyakorlása
 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése
 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata
 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról
 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző
szabályozási folyamatokról (pl.: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszintszabályozás stb.)
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 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk
és/vagy ábrák alapján
 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési,
védekezési módok feltárása
 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt
kialakuló betegségekről
TÉMAKÖR: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket
és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer
egészségtanával;
 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és
tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét;
 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott,
orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát;
 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait,
értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;
 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a
szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi
szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete
 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb
hormonok és hatásaik azonosítása
 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása
 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek)
megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása
 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése
 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás
egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése
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 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési
módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése
 A mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése
 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek
megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése
 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása
 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése
 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok
anatómiai és időbeli elhelyezése
 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése
 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani
és pszichikai változások azonosítása
 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és
társadalmi hatások megbeszélése
 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak
áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése
 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák
bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése
FOGALMAK
nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek,
petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és
fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett
rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító
táblázat készítése
 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése
 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here,
ivarsejtek)
 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és
értelmezése
 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése,
Pearl-index értelmezése
 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy
védőnői előadás során
 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól
 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói
kiselőadások formájában
 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és
a magzati szűrővizsgálatok módjairól
TÉMAKÖR: A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz
egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni;
 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó
tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát;
 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az
egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket;
 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás
és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával;
 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a
tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a
közösség szempontjából;
 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre
vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok
viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján
 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások
(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás
melletti érvelés
 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma
megoldására) alkalmazva
 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző
program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása
 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése
 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése
(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési
folyamatokkal
 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben
játszott szerepük értékelése
 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a
halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív
funkciókban van kiemelkedő szerepe
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 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak
és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása
 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes
agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok,
következmények felismerése esettanulmányok alapján
FOGALMAK
öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg,
szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, kognitív
és érzelmi intelligencia, drog, pszichotróp szer, függőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Viselkedésbiológiai állatkísérletek elemzése tanulmányok vagy filmek alapján
 Az emberi magatartási komplex elemeit, az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit
bemutató példák gyűjtése, megbeszélése
 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő,
tér és cselekvés) rögzítése, azonosítása, számítógépes elemzése és dokumentálása
 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése
 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos
ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés
 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól

TÉMAKÖR: Az egészségügyi rendszer ismerete, elsősegélynyújtás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli
ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban;
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 megkülönbözteti a házi és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás
módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel;
 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének
lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait;
 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia,
asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit;
 képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni;
 képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel (vagy eszköz
nélkül) megkezdeni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni;
 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes
alkalmazni a félautomata defibrillátort.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az orvosi diagnosztika, a legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának,
indokoltságának, egyes módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének
értékelése
 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése
(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló
elfogadása
 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk
csökkentésének megismerése
 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások
(házi, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése
 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel
kapcsolatos tájékozottság megszerzése
 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás
szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre
kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése
 Preventív szemléletű, a 21. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és
tudatosság kialakítása, az önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás,
vércukor) és mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének
megismerése
 A gyakoribb népbetegségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén
alapuló életvitel kialakítása
 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése
szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása, a mentőhívás lépéseinek és
alapszabályainak megismerése, gyakorlása
 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál
nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó
haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést
 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati
alkalmazása, a félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és
alkalmazásának gyakorlati elsajátítása
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 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése,
alkalmazásuk képességének megszerzése, sebtípusok megismerése, és a fertőtlenítés,
sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása
 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése, ficam,
rándulás ellátási szabályainak megismerése
 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási
teendőinek megismerése
 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése
 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása
 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése
FOGALMAK
laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok,
népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos
állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai,
mérgezések típusai
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése,
elemzése, alkalmazásuk mérlegelő megítélése
 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés
a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről
 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása
 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével
 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai
a betegellátás fokozatairól, módjairól
 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai
jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban
 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése
 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok
elvégzése
 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása

TÉMAKÖR: Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti kapcsolatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok
jellemzőit és előfordulásait;
 érti az ökológiai nis fogalmát, konkrét példákon elemzi ennek elemeit;
 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások
típusait, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét;
 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti
állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit;
 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és
példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálata
 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk
elemzése
 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb
talajtípusok összehasonlítása
 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon
keresztül
 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és
felismerése konkrét példák alapján
 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az
aszpektus értelmezése
 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a
szukcesszió folyamatának értelmezése
 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők
azonosítása

FOGALMAK
életközösség (ökoszisztéma), élőhely, mikroklíma, talajminőség, talajtípusok, vízminőség,
bioindikáció, monitoring vizsgálat, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet,
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szukcesszió, szimbiózis, antibiózis, kommenzalizmus, versengés (kompetíció), Gauze-elv,
parazitizmus, zsákmányszerzés, gradáció, ökológiai stabilitás, Gaia-elmélet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése,
aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése
 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom,
vízkeménység, pH, BISEL)
 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának
vizsgálata
 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése
 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének
módjairól
 Védett fajok megismerése, adott esetben azonosítása határozók és mobiltelefonos
applikációk segítségével
 Esettanulmányok, filmek elemzése és készítése
 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól
TÉMAKÖR: Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példák alapján elemzi az élőlények testfelépítése, élettani jellemzői és élőhelye közötti,
alkalmazkodási jellegű összefüggéseket;
 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való
alkalmazkodásban játszott szerepét;
 azonosítja az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezőket, érti az
invazív fajok elterjedésének, alkalmazkodóképességének biológiai hátterét;
 felismeri, hogy a gyors globális éghajlatváltozás erőteljes alkalmazkodási kényszereket
jelent az élőlények számára.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott
szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése
 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján
 Az állatvilágban megfigyelhető környezeti alkalmazkodás vizsgálata állatkerti
megfigyelések, természetfilmek elemzése alapján
 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése
 A globális éghajlatváltozás és az élőlények ehhez való alkalmazkodási képessége, stratégiái
közötti összefüggés vizsgálata
 Idegenhonos, invazív fajok azonosítása, életközösségekre gyakorolt hatásuk értékelése
 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és
elemzés
FOGALMAK
alkalmazkodóképesség, ökológiai nis, bennszülött (endemikus) faj, idegenhonos faj, invazív
faj, tűrőképesség, szűk és tág tűrésű faj
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen történő vizsgálatok, kirándulások alkalmával az élőlények alkalmazkodási
példáinak megfigyelése
 Az élettelen környezeti tényezők összekapcsolása az élettani és ökológiai tűrőképességgel
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A környezet eltartóképességének elemzése példák alapján
 Az éghajlatváltozásnak a fajok elterjedését módosító hatását elemző cikkek, adatok
elemzése
 Invazív és idegenhonos fajok magyarországi elterjedésének vizsgálata esettanulmányok
alapján

TÉMAKÖR: Az életközösségek biológiai sokfélesége
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a biológiai sokféleség fogalmát, ismer a meghatározásra alkalmas módszereket, értékeli
a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott szerepét;
 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az
egyensúly felborulásának lehetséges következményeit;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológiai sokféleség, a biodiverzitás fogalmi értelmezése
 A természetes életközösségek stabilitása és diverzitása közötti összefüggés elemzése
 A fajok kihalása és keletkezése által az életközösségek összetételére, dinamikájára
gyakorolt hatás vizsgálata
 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató
egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése
FOGALMAK
fajgazdagság, biológiai sokféleség, biodiverzitás, védett faj, fajmegőrző program, ökológiai
egyensúly
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen elvégezhető egyszerűbb biodiverzitás-mérések, megfigyelések
 Idegenhonos, invazív fajok életközösségekre, biodiverzitásra gyakorolt hatásának
értékelése
 A természetes és természetközeli állapotú, valamint az emberi tevékenység által háborgatott
életközösségek fajgazdagságának összehasonlítása
 Az ökológiai egyensúly sérülését, a helyreállítás lehetőségeit bemutató természet- és
dokumentumfilmek elemzése
 A biológiai sokféleség védelmében munkálkodó szervezetek keresése, beszélgetésre,
bemutatóra való meghívása

TÉMAKÖR: Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek időés térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti
katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek
változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természeti rendszereket érintő, globális szintű folyamatok áttekintése, problémák
azonosítása
 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján
való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése
 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a
halászat és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak áttekintése, környezeti
hatásainak elemzése
 A bányászat, az ipari tevékenység, a közlekedés által az élővilágra gyakorolt hatások
elemzése, történeti áttekintése
 A gazdaság működési módja, a törvényi szabályozás és a piaci hatások környezeti
erőforrásokkal való összefüggésének elemző elemzése, alternatív modellek értékelése
 A természet védelme érdekében tett vagy a jövőben tehető egyéni, közösségi és társadalmi
cselekvési lehetőségek áttekintése
FOGALMAK
globális probléma, bioszféra, technoszféra, antropogén hatás, élőhely-degradáció és -védelem,
ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, környezeti erőforrás (externália), alternatív
közgazdaságtan

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése
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 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek
megbeszélése
 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más
iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében
 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka
kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal
 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása
 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás
felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről
TÉMAKÖR: A fenntartható életvitel, technológia és gazdálkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 a mindennapi élettel összefüggő problémák megoldásában alkalmazza a
természettudományos gondolkodás műveleteit, rendelkezik a biológiai problémák
vizsgálatához szükséges gyakorlati készségekkel;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a
folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges;
 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások
és a hazai törekvések jelentőségét, döntéshozatalai során saját személyes érdekein túl a
természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli;
 példák alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai
lehetőségeit;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 megérti a biotechnológiai eljárások és a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit,
értékeli az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági
folyamatok közötti összefüggések feltárása
 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek
és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása
 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló
módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések
megbízhatóságának értékelése
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 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények
jelentőségének példákkal való bizonyítása
 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek
tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése
 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel
FOGALMAK
fenntarthatóság, klímamodellek, big data, számítógépes szimuláció és előrejelzés,
jövőmodellek és forgatókönyvek (szcenáriók), klímacsúcs, ökológiai lábnyom, természetvédő
szervezet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A klímamodellekkel és szimulációkkal összefüggő szcenáriók összehasonlítása
 A biológiai rendszerekkel kapcsolatos gazdálkodási módoknak a fenntarthatóság
szempontjából való mérlegelő elemzése, esettanulmányok, filmek alapján
 Az éghajlatváltozással kapcsolatos „klímacsúcsok” és nemzetközi egyezmények történeti,
mérlegelő elemzése
 Fenntartható gazdálkodást megvalósító alternatívák keresése, néhány példa bemutatása
 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról
 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi
cselekvésre vonatkozó következtetések levonása
TÉMAKÖR: A Föld és a Kárpát-medence értékei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és mérlegelően
értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat;
 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket
összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével;
 fajismeretét a hazai élővilág megfigyelése alapján megalapozza, lehetőség szerint bővíti.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Föld kozmikus környezetének, bolygónk adottságainak a földi élet lehetőségével és
fennmaradásával való összefüggésbe hozása
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 A szárazföldi élővilág jelentős életközösségeinek és védett fajainak tanulmányozása
leírások, filmek alapján (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák,
magashegységek, füves puszták stb.)
 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű
példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek)
 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás
kölcsönhatásainak elemzése, történeti áttekintése
 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények
elterjedése, madárvándorlások)
 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve
reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése
 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek
vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása
 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése
egyénileg és csoportosan
FOGALMAK
globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep,
homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi
kaszálórét, középhegységi fás társulások, ártéri erdők, folyóvizeink és tavaink jellegzetes
állatfajai, nemzeti parkok védett életközösségei, a Kárpátok határon túli élővilága
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl.
Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.)
 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok
alkalmával
 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő
értékek bemutatása
 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények,
fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése
 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás,
festés, fotózás, leírások, versek írása)
Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi értéke
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN
A változat

Éves
óraszám
Heti
óraszám

9.
évfolyam
108

10.
évfolyam
72

3

2

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és
módon kerül integrálásra a két témahét.
A 9–10. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 180 óra
(9. évfolyamon 108 óra, 10. évfolyamon 72 óra)
A Nat fő témakörei

Kerettantervi témakörök

1. A biológia kutatási céljai és A biológia tudománya
módszerei
2. Az élet eredete és Az élet eredete és feltételei
szerveződése
Az élővilág egysége, a felépítés és működés
alapelvei
A sejt és a genom szerveződése és működése
A sejt és a magasabb szerveződési szintek
kapcsolata
4. Öröklődés és evolúció
A változékonyság molekuláris alapjai
5. A biotechnológia módszerei Egyedszintű öröklődés
és alkalmazása
A biológiai evolúció
6. Az ember szervezete és Az ember szervezete és egészsége I.
egészsége
Testkép, testalkat, mozgásképesség
Az ember szervezete és egészsége II.
Anyagforgalmi szervrendszerek
Az ember szervezete és egészsége III.
Információforgalom, szabályozás
Az emberi nemek és a szaporodás biológiai
alapjai
A lelki egyensúly és a testi állapot
összefüggése
Az
egészségügyi
rendszer
ismerete,
elsősegélynyújtás
7. A bioszféra egyensúlya, Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti
fenntarthatóság
kapcsolatok
Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
Az életközösségek biológiai sokfélesége
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
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Javasolt
óraszám
4
6
6
10
12
10
14
12
8
12
12
6
8
10
10
6
8
10

A fenntartható életvitel, technológia és 8
gazdálkodás
A Föld és a Kárpát-medence értékei
8
Összes óraszám:
180

9–10. évfolyam
TÉMAKÖR: A biológia tudománya
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet
megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek alapján
tényekkel alátámasztott következtetéseket von le;
 ismeri a tudományos közlések lényegi jellemzőit, különbséget tesz tudományos,
ismeretterjesztő és bulvár stílus és tartalom között;
 érti a biológia fontosabb vizsgálati eszközeinek (pl. fény- és elektronmikroszkóp),
molekuláris szintű (pl. elválasztástechnológiai) módszereinek elméleti alapjait, tud példát
ezek felhasználási lehetőségeire;
 értékeli a modern biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának
jelentőségét, érti a hálózatelmélet és a rendszerbiológia alapfogalmait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológia tudománytörténete és a mai kutatások világképünkre, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásának felismerése, példákkal való bemutatása
 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete (problémaazonosítás, kérdésfeltevés,
kísérlettervezés és -kivitelezés, adatrögzítés és -elemzés, következtetés), lépéseinek
vizsgálatokban való alkalmazása, ezek alapján kísérletek elemzése
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 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára
alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata
 A fény- és elektronmikroszkópok működési elvének összehasonlítása, típusainak a
vizsgálati célokkal való kapcsolatba hozása
 A tudományos gondolkodás műveleteinek alkalmazásában való jártasság, adott probléma
esetén a célravezető módszer kiválasztása és alkalmazása
 Megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és feldolgozása,
az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása
 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés
fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás
 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának
képessége
 A modern biológia kulcsterületeinek, technológiai alkalmazásainak ismerete, bioetikai,
társadalmi-gazdasági kérdésekben véleményalkotási és vitaképesség
 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az
álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben biológiai ismeretekre alapozott
mérlegelő érvelés
FOGALMAK
tudományos probléma, kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó (független, függő,
rögzített),
fénymikroszkóp,
elektronmikroszkóp,
valószínűség,
hálózatelmélet,
rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy
tudós munkásságának bemutatásán keresztül
 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása
 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően)
biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és
publikálása
 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók
megállapítása, projektmunka elkészítése
 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási
területekről és módszerekről
 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról
 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl.
strukturális bionika, szenzorbionika)
 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat,
reflexió írása
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TÉMAKÖR: Az élet eredete és feltételei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza;
 érvel a földi élet egysége, egységes eredete és fejlődési módja mellett;
 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége;
 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön
rendszertani csoportjába, eltérő doménokba tartoznak;
 érti és biológiai tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréje sokféleségének jelentőségét,
értékeli a földi anyagforgalomban játszott szerepüket;
 ismeri és értékeli az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességét, ennek
jelentőségét az élet keletkezésének kutatásában;
 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető
feltételeit és lehetőségeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élő állapot értelmezése életkritériumok és életjelenségek alapján
 Az élet keletkezését modellező kísérlet mérlegelő értelmezése
 Az élő rendszerek energetikai és információs működésének az élet fogalmával való
összekapcsolása
 A nukleinsavak és a fehérjék az élet kialakulásában játszott szerepének mérlegelő
értelmezése, a korai életformák és életközösségek áttekintése, az ősi környezet és
megváltozásának bemutatása
 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása
 Alapfokú tájékozottság a Naprendszeren belüli és azon kívüli életet vizsgáló kutatás
céljáról, feltételezéseiről, alkalmazott eszközeiről és eddigi eredményeiről
FOGALMAK
őslégkör, ősóceán, RNS-világ, (univerzális) genetikai kód, prokarióta (baktérium) sejt, anaerob
anyagcsere, foto- és kemoautotrófia, heterotrófia, cianobaktérium, biogeokémiai ciklus, UVsugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli
életlehetőségek
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló vélemény
megfogalmazása
 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, animációk, videók keresése, a modellrendszerként való
értelmezés és az eredmények mérlegelő elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában
 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés
 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyét bemutató kiselőadás készítése
(pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok,
mélytengeri kénalapú életformák)
 A Földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi
eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése)
TÉMAKÖR: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben
értelmezni;
 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a
víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét;
 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy
sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló
tényezőket;
 az információ fogalmát tágabban értelmezi, felismeri, hogy az élő állapot a biológiai
információs rendszerek működésén alapul;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az
élő és élettelen határán állnak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szerveződési szintek egymásba épülése elvének felismerése a tanulók által ismert,
felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján
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 Az energiafajták és átalakítási módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a
biológiai energia összefüggésbe hozása
 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a
rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek
értelmezése alapján
 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és
biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága
 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az
anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása
 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása
 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés
 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú
elemzése
 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján,
a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése
 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése
egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási
lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása
FOGALMAK
rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia, ATP, biogén elem,
makromolekulák, biológiai információ, aminosav, fehérje, fehérjeszerkezet, bázis, nukleotid,
nukleinsav, DNS, RNS, enzimek, vírus, sokféleség és információ, vezérlés és szabályozás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont)
 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció)
 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz)
különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között
 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal)
 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése
 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS
fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely
részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése
 A vírusok eredetéről szóló tanulmányok felkutatása, a víruskutatások jelentőségének
bemutatása kiselőadás formájában
 A vírusok szaporodását bemutató animációk értelmezése
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TÉMAKÖR: A sejt és a genom szerveződése és működése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
 érti a biológia mikroszkópos és molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait
és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle
formájának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét;
 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és
alkalmazkodóképessége közötti összefüggést;
 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt
anyagcsere-folyamatainak lényegét;
 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a
sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait;
 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek,
amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros
működésért is;
 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti,
hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott
számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki;
 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és
daganatsejt között;
 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit
tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és
alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása
 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése
 A fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség
értelmezése, a mikroszkóp beállítása, mikrofotó készítése
 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása
és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal
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 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók, gének bekapcsolása,
kikapcsolása, módosítása
 A gének működésének megértése: gének bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása
(környezeti, epigenetikai tényezők, génterápia, irányított génmódosítás)
 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, őssejt és daganatsejt
közötti különbség felismerése
 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a
daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepének
felismerése
 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az
emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás,
ivarsejtképzés)
 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése
egy-egy egyszerűbb példa alapján
 A rákbetegségek kialakulása és a sejtciklus zavarai közötti összefüggés felismerése, annak
megértése, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért
FOGALMAK
baktérium, prokarióta sejt, eukarióta sejt, sejtalkotók, fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp,
gén, allél, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, mitózis, meiózis, jelforgalom,
biológiai hálózat, daganatképződés, rákbetegségek, GMO
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek
alapján
 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása,
telepek morfológiai vizsgálata (saját laboratóriumban, vagy valamely közeli laboratórium
felkeresése, vagy internetes források alapján a folyamat és a végeredmények bemutatása)
 Kromoszóma felépítésének modellezése
 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi
metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése
 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató
animációk elemzése
 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása
 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára
 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak
értelmezése
 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp
felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról
 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis
Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában)
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TÉMAKÖR: A sejt és a magasabb szerveződési szintek kapcsolata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri a szerveződési szintek egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és
magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai
sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási
piramist, hálózatot elemez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi
szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak;
 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás
sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli
helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit;
 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti
ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Növényi preparátumok készítése, állati vagy emberi eredetű kész metszetek
fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók készítése és rendszerezése
 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus
biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása
 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár, a levél és a virág jellegzetes
szöveti felépítésének azonosítása
 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási
folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása
 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a
felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése
 A fotoszintézis és a sejtlégzés összehasonlítása, biológiai szerepük érvekkel való igazolása,
a folyamatok alapegyenleteinek ismerete, fő szakaszaik elkülönítése
 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és
technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása
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 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a
folyamatok vizualizálása és értelmezése
 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási
kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése,
következtetések levonása
 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon
való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása
FOGALMAK
osztódó és állandósult (növényi) szövetek, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-,
izom-, idegszövet, autotróf, heterotróf, kemotróf, fototróf, aerob, anaerob, biológiai energia és
ATP, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás
digitális eszközzel
 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése
 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás, pl. mobiltelefonnal
 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet
alapján
 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata
 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén
takarásos módszerrel
 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata
 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek
tervezése és kivitelezése
 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti
vizsgálata
 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása
 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel
 Keményítő kimutatása levélben
 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése
 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az
élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.)

TÉMAKÖR: A változékonyság molekuláris alapjai
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási
lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó
vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál;
 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az
információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét;
 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban
tudományosan megalapozottan érvel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai kísérletek elemzésével bizonyítja, hogy a biológiai információt a nukleinsavak
hordozzák;
 ismeri a nukleinsavak bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető
folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit;
 a géntechnológia céljának és módszertani alapjainak ismeretében, mérlegelői szemlélettel
elemzi a genetikai módosítások előnyeit és kockázatait;
 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a
géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival;
 tényekre alapozottan, mérlegelői szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy
valós előnyeit és kockázatait;
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója,
valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példákkal való bemutatása
 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek
felismerése, konkrét példa elemzése
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 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal
(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható
genetikai információ
 A DNS-bázissorrend megállapítása jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai
ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és
értékelése
 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a
génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának bemutatása
 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben,
állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása
 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének
megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok, egyes betegségek és gének
összefüggése, jelátviteli hálózatok)
 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, a bioetika
alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások, állatkísérletek, transzplantáció,
biorobotika)
FOGALMAK
mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, rekombináció, restrikciós enzim, géntechnológia,
klónozás, génszerkesztés (CRISPR), génmódosítás, géndiagnosztika, PCR technika,
bioinformatika, bioetika

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Tanulóknak szóló, géntechnológiával foglalkozó online oldalak animációinak, video- és
ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése
 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel,
aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok
mérlegelő elemzése
 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés
 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból)
 Az epigenetikával foglalkozó konkrét tanulmány vagy kísérlet rövid bemutatása
 Egy mutációs teszt értelmezése
 DNS-ujjlenyomat-vizsgálatot bemutató cikk értelmezése, a vizsgálat felhasználási
területének ismertetése
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TÉMAKÖR: Egyedszintű öröklődés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést,
 megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket
konkrét esetek elemzésében alkalmazza;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak;
 megkülönbözteti a genetikai betegség és a veleszületett rendellenesség fogalmát, érti a
monogénes és poligénes genetikai betegségek közötti különbséget.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés)
elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása
 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a
tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése
 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való
eltérésekre
 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása
 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a
fenotípus)
 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő
elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)
 A genetikai betegségek főbb típusainak, öröklődési és statisztikus jellemzőinek vizsgálata,
a genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése
 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli
lehetőségeinek megismerése, értékelése
FOGALMAK
gén, allél, genom, fenom, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, öröklésmenet, Mendelszabályok, családfa, nemhez kapcsolt öröklődés, (monogénes, poligénes) genetikai betegség,
kariotípus, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése,
bemutató összeállítása
 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatásokkal kapcsolatos példa megbeszélése
 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humángenetikai
betegségek/jellegek esetében
 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának
áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése
 Humángenetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az
olvasottak értelmezése
 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan
segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat
 Egy gén két alléljával kapcsolatos genetikai feladatok megoldása
 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációs játékok
tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása
TÉMAKÖR: A biológiai evolúció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és az evolúció során kialakult
nagyrasszok értékükben nem különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség
közös kincse;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli a bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai
jelentőségét;
 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek
megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és
elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű
evolúciós jelenségeket;
 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető
tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat;
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 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését;
 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat
elemez, törzsfát készít;
 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció,
fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű
különbségekig
 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának megértése
 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével
 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére
 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek,
csökevényes szervek, homológiák)
 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció,
rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák
alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése
 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok,
kihalások, adaptív radiáció
 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban
 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet,
hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja
(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is
 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés –
szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási
hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája)
 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani
kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez
 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is
az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és
esetleges hátrányainak értékelése
FOGALMAK
evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, (stabilizáló, szétválasztó, irányító)
szelekció, természetes és mesterséges szelekció, adaptív evolúció, konvergens/divergens
evolúció, analóg/homológ szerv, génáramlás, sodródás, fajkeletkezés, földrajzi/szaporodási
izoláció, törzsfa
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról
 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása
 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok
gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése
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 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj
háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció
folyamatával
 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák
alapján elemző feladatok gyakorlása
 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása,
magyarázatok megadása
 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és
szerkesztőprogramok segítségével
 Evolúcióval kapcsolatos tévhitek felkutatása, a tévhitek cáfolata hiteles források alapján
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége I. Testkép, testalkat, mozgásképesség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés mérföldköveit;
 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni
adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;
 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait,
ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival,
értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében;
 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az
ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés főbb lépéseinek áttekintése példák
alapján, a bilaterális szimmetria, a szelvényezettség, a gerinces testalkat megjelenésének
bemutatása
 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai
jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezése
 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint
 A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak mélyebb elemzése,
egészségtani vonatkozások
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 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat
együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján
 Az emberi csontváz, a test három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a
végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése,
egészségtani vonatkozások
 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése
 Az izomműködés többszintű (molekuláris, szövettani, szervtani) értelmezése
FOGALMAK
bilaterális szimmetria, szelvényezettség, ősszájú, újszájú, külső váz, belső váz, gerinces,
főemlős, emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember (Homo sapiens), bőr,
fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, ízület, emelő elv, biomechanika, aktinmiozin, izomrost
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a
mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről
 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése
 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata
 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében)
 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének
összefüggéséről
 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések
levonása
 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás
módjainak azonosítása
 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése
 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése,
makettek készítése
 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának
megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk
gyakorlati bemutatása
 Az izomműködést molekuláris szinten bemutató animációk értelmezése, a kalciumion, a
magnéziumion és a mioglobin szerepének bemutatása
 A rövidtávfutó és a hosszútávfutó mozgásélettani különbségeinek bemutatása
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége II. Anyagforgalmi szervrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
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 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a táplálkozási szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a légzési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a keringési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 ismeri a vér összetevőit, azonosítja a főbb sejttípusokat és azok élettani szerepét;
 érti a kiválasztás szervrendszerének biológiai szerepét, elemzi a vese szervi felépítését és
mikrostruktúráinak működési elvét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani
funkciók vizsgálata és összehasonlítása
 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges
táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése
 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata
 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok
egészségkárosító hatásainak elemzése
 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, gyakoribb
betegségeinek elemzése
 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a
húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának
megismerése
FOGALMAK
tápcsatorna; elő-, közép-, utóbél; tápanyag, emésztés és felszívódás, légutak, léghólyag,
légcsere, gázcsere, légzőmozgások, légszennyezés, vér, keringési rendszer, szív/szívciklus, kisés nagyvérkör, artéria, véna, magas vérnyomás betegség, infarktus, agyvérzés, kiválasztás,
vese, vesetestecske
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten
Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása
Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése
A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése
A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés,
pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása
A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések
elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő
készítése stb.)
A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során,
érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében
A légzés folyamatával kapcsolatos grafikonok értelmezése és egyszerűbb élettani
számolások elvégzése
Emésztőenzimek működésének vizsgálata
Az epe és a mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata
Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése
Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata
Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló
esetleírások elemzése
A szívciklus eseményeit bemutató ábra és animáció mélyebb értelmezése
A vérkeringéssel kapcsolatos grafikonok értelmezése (vérnyomás, véráramlás sebessége,
érátmérők), a keringési rendszerrel kapcsolatos alapvető számolások elvégzése

TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége III. Információforgalom, szabályozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
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 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a hormonális szabályozás elvét, a hormon és receptor kapcsolatát, azonosítja a belső
elválasztású mirigyeket és főbb hormonjaikat, ismeri a hormonális rendellenességek
fontosabb eseteit;
 azonosítja az idegrendszer központi és környéki elemeit, ismeri a szomatikus és a vegetatív
szabályozás főbb jellemzőit, érti a szervrendszerek szabályozásában játszott szerepüket;
 az immunrendszer alkotóinak és működési területeinek ismeretében magyarázza a
veleszületett és a specifikus immunválasz lényegét, érti a passzív és az aktív immunizálás
különbségét, értékeli a járványügyi lépések jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb
érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése
 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése
 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a
hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése
 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül
(pl. mozgás, vérnyomás, légzés, alvás-ébrenlét szabályozása)
 Az emberi érzékelés érzékszervi és feldolgozó folyamatai, a látás, hallás és egyensúlyozás,
az íz- és szagérzékelés, a tapintás érzékszerveinek felépítése és működése
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a
fertőzés, a gyulladás, az allergia biológiai hátterének értelmezése, a betegségek
kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési lehetőségek
számbavétele
FOGALMAK
mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső,
belső fül; egyensúlyozás, hormon, receptor, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese,
pajzsmirigy, központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó,
antigén, antitest, védőoltás (passzív és aktív immunizálás), gyulladás, allergia, bőrflóra,
fertőzés, járvány, közösségi (nyáj-) immunitás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat)
 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép)
 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel
 Vakfolt kimutatásának gyakorlása
 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése
 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata
 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról
 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző
szabályozási folyamatokról (pl.: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszintszabályozás stb.)
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 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk
és/vagy ábrák alapján
 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési,
védekezési módok feltárása
 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt
kialakuló betegségekről
TÉMAKÖR: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket
és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer
egészségtanával;
 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és
tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét;
 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott,
orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát;
 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait,
értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;
 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a
szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi
szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete
 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb
hormonok és hatásaik azonosítása
 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása
 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek)
megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása
 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése
 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás
egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése
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 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési
módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése
 A mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése
 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek
megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése
 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása
 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése
 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok
anatómiai és időbeli elhelyezése
 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése
 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani
és pszichikai változások azonosítása
 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és
társadalmi hatások megbeszélése
 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak
áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése
 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák
bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése
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nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek,
petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és
fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett
rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító
táblázat készítése
 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése
 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here,
ivarsejtek)
 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és
értelmezése
 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése,
Pearl-index értelmezése
 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy
védőnői előadás során
 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól
 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói
kiselőadások formájában
 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és
a magzati szűrővizsgálatok módjairól
TÉMAKÖR: A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz
egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni;
 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó
tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát;
 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az
egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket;
 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás
és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával;
 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a
tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a
közösség szempontjából;
 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre
vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok
viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján
 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások
(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás
melletti érvelés
 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma
megoldására) alkalmazva
 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző
program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása
 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése
 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése
(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési
folyamatokkal
 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben
játszott szerepük értékelése
 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a
halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív
funkciókban van kiemelkedő szerepe
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 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak
és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása
 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes
agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok,
következmények felismerése esettanulmányok alapján
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öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg,
szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, kognitív
és érzelmi intelligencia, drog, pszichotróp szer, függőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Viselkedésbiológiai állatkísérletek elemzése tanulmányok vagy filmek alapján
 Az emberi magatartási komplex elemeit, az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit
bemutató példák gyűjtése, megbeszélése
 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő,
tér és cselekvés) rögzítése, azonosítása, számítógépes elemzése és dokumentálása
 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése
 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos
ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés
 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól
TÉMAKÖR: Az egészségügyi rendszer ismerete, elsősegélynyújtás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli
ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban;
 megkülönbözteti a házi és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás
módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel;
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 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének
lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait;
 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia,
asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit;
 képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni;
 képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel (vagy eszköz
nélkül) megkezdeni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni;
 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes
alkalmazni a félautomata defibrillátort.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az orvosi diagnosztika, a legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának,
indokoltságának, egyes módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének
értékelése
 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése
(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló
elfogadása
 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk
csökkentésének megismerése
 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások
(házi, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése
 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel
kapcsolatos tájékozottság megszerzése
 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás
szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre
kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése
 Preventív szemléletű, a 21. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és
tudatosság kialakítása, az önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás,
vércukor) és mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének
megismerése
 A gyakoribb népbetegségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén
alapuló életvitel kialakítása
 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése
szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása, a mentőhívás lépéseinek és
alapszabályainak megismerése, gyakorlása
 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál
nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó
haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést
 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati
alkalmazása, a félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és
alkalmazásának gyakorlati elsajátítása
 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése,
alkalmazásuk képességének megszerzése, sebtípusok megismerése, és a fertőtlenítés,
sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása
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 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése, ficam,
rándulás ellátási szabályainak megismerése
 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási
teendőinek megismerése
 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése
 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása
 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése
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laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok,
népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos
állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai,
mérgezések típusai
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése,
elemzése, alkalmazásuk mérlegelő megítélése
 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés
a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről
 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása
 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével
 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai
a betegellátás fokozatairól, módjairól
 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai
jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban
 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése
 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok
elvégzése
 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása

TÉMAKÖR: Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti kapcsolatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok
jellemzőit és előfordulásait;
 érti az ökológiai nis fogalmát, konkrét példákon elemzi ennek elemeit;
 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások
típusait, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét;
 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti
állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit;
 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és
példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálata
 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk
elemzése
 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb
talajtípusok összehasonlítása
 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon
keresztül
 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és
felismerése konkrét példák alapján
 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az
aszpektus értelmezése
 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a
szukcesszió folyamatának értelmezése
 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők
azonosítása

FOGALMAK
életközösség (ökoszisztéma), élőhely, mikroklíma, talajminőség, talajtípusok, vízminőség,
bioindikáció, monitoring vizsgálat, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet,
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szukcesszió, szimbiózis, antibiózis, kommenzalizmus, versengés (kompetíció), Gauze-elv,
parazitizmus, zsákmányszerzés, gradáció, ökológiai stabilitás, Gaia-elmélet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése,
aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése
 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom,
vízkeménység, pH, BISEL)
 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának
vizsgálata
 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése
 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének
módjairól
 Védett fajok megismerése, adott esetben azonosítása határozók és mobiltelefonos
applikációk segítségével
 Esettanulmányok, filmek elemzése és készítése
 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól
TÉMAKÖR: Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példák alapján elemzi az élőlények testfelépítése, élettani jellemzői és élőhelye közötti,
alkalmazkodási jellegű összefüggéseket;
 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való
alkalmazkodásban játszott szerepét;
 azonosítja az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezőket, érti az
invazív fajok elterjedésének, alkalmazkodóképességének biológiai hátterét;
 felismeri, hogy a gyors globális éghajlatváltozás erőteljes alkalmazkodási kényszereket
jelent az élőlények számára.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott
szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése
 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján
 Az állatvilágban megfigyelhető környezeti alkalmazkodás vizsgálata állatkerti
megfigyelések, természetfilmek elemzése alapján
 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése
 A globális éghajlatváltozás és az élőlények ehhez való alkalmazkodási képessége, stratégiái
közötti összefüggés vizsgálata
 Idegenhonos, invazív fajok azonosítása, életközösségekre gyakorolt hatásuk értékelése
 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és
elemzés
FOGALMAK
alkalmazkodóképesség, ökológiai nis, bennszülött (endemikus) faj, idegenhonos faj, invazív
faj, tűrőképesség, szűk és tág tűrésű faj
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen történő vizsgálatok, kirándulások alkalmával az élőlények alkalmazkodási
példáinak megfigyelése
 Az élettelen környezeti tényezők összekapcsolása az élettani és ökológiai tűrőképességgel
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A környezet eltartóképességének elemzése példák alapján
 Az éghajlatváltozásnak a fajok elterjedését módosító hatását elemző cikkek, adatok
elemzése
 Invazív és idegenhonos fajok magyarországi elterjedésének vizsgálata esettanulmányok
alapján

TÉMAKÖR: Az életközösségek biológiai sokfélesége
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a biológiai sokféleség fogalmát, ismer a meghatározásra alkalmas módszereket, értékeli
a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott szerepét;
 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az
egyensúly felborulásának lehetséges következményeit;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológiai sokféleség, a biodiverzitás fogalmi értelmezése
 A természetes életközösségek stabilitása és diverzitása közötti összefüggés elemzése
 A fajok kihalása és keletkezése által az életközösségek összetételére, dinamikájára
gyakorolt hatás vizsgálata
 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató
egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése
FOGALMAK
fajgazdagság, biológiai sokféleség, biodiverzitás, védett faj, fajmegőrző program, ökológiai
egyensúly
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen elvégezhető egyszerűbb biodiverzitás-mérések, megfigyelések
 Idegenhonos, invazív fajok életközösségekre, biodiverzitásra gyakorolt hatásának
értékelése
 A természetes és természetközeli állapotú, valamint az emberi tevékenység által háborgatott
életközösségek fajgazdagságának összehasonlítása
 Az ökológiai egyensúly sérülését, a helyreállítás lehetőségeit bemutató természet- és
dokumentumfilmek elemzése
 A biológiai sokféleség védelmében munkálkodó szervezetek keresése, beszélgetésre,
bemutatóra való meghívása

TÉMAKÖR: Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek időés térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti
katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek
változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természeti rendszereket érintő, globális szintű folyamatok áttekintése, problémák
azonosítása
 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján
való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése
 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a
halászat és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak áttekintése, környezeti
hatásainak elemzése
 A bányászat, az ipari tevékenység, a közlekedés által az élővilágra gyakorolt hatások
elemzése, történeti áttekintése
 A gazdaság működési módja, a törvényi szabályozás és a piaci hatások környezeti
erőforrásokkal való összefüggésének elemző elemzése, alternatív modellek értékelése
 A természet védelme érdekében tett vagy a jövőben tehető egyéni, közösségi és társadalmi
cselekvési lehetőségek áttekintése
FOGALMAK
globális probléma, bioszféra, technoszféra, antropogén hatás, élőhely-degradáció és -védelem,
ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, környezeti erőforrás (externália), alternatív
közgazdaságtan

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése
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 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek
megbeszélése
 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más
iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében
 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka
kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal
 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása
 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás
felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről
TÉMAKÖR: A fenntartható életvitel, technológia és gazdálkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 a mindennapi élettel összefüggő problémák megoldásában alkalmazza a
természettudományos gondolkodás műveleteit, rendelkezik a biológiai problémák
vizsgálatához szükséges gyakorlati készségekkel;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a
folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges;
 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások
és a hazai törekvések jelentőségét, döntéshozatalai során saját személyes érdekein túl a
természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli;
 példák alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai
lehetőségeit;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 megérti a biotechnológiai eljárások és a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit,
értékeli az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági
folyamatok közötti összefüggések feltárása
 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek
és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása
 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló
módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések
megbízhatóságának értékelése
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 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények
jelentőségének példákkal való bizonyítása
 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek
tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése
 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel
FOGALMAK
fenntarthatóság, klímamodellek, big data, számítógépes szimuláció és előrejelzés,
jövőmodellek és forgatókönyvek (szcenáriók), klímacsúcs, ökológiai lábnyom, természetvédő
szervezet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A klímamodellekkel és szimulációkkal összefüggő szcenáriók összehasonlítása
 A biológiai rendszerekkel kapcsolatos gazdálkodási módoknak a fenntarthatóság
szempontjából való mérlegelő elemzése, esettanulmányok, filmek alapján
 Az éghajlatváltozással kapcsolatos „klímacsúcsok” és nemzetközi egyezmények történeti,
mérlegelő elemzése
 Fenntartható gazdálkodást megvalósító alternatívák keresése, néhány példa bemutatása
 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról
 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi
cselekvésre vonatkozó következtetések levonása
TÉMAKÖR: A Föld és a Kárpát-medence értékei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és mérlegelően
értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat;
 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket
összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével;
 fajismeretét a hazai élővilág megfigyelése alapján megalapozza, lehetőség szerint bővíti.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Föld kozmikus környezetének, bolygónk adottságainak a földi élet lehetőségével és
fennmaradásával való összefüggésbe hozása
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 A szárazföldi élővilág jelentős életközösségeinek és védett fajainak tanulmányozása
leírások, filmek alapján (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák,
magashegységek, füves puszták stb.)
 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű
példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek)
 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás
kölcsönhatásainak elemzése, történeti áttekintése
 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények
elterjedése, madárvándorlások)
 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve
reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése
 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek
vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása
 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése
egyénileg és csoportosan
FOGALMAK
globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep,
homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi
kaszálórét, középhegységi fás társulások, ártéri erdők, folyóvizeink és tavaink jellegzetes
állatfajai, nemzeti parkok védett életközösségei, a Kárpátok határon túli élővilága
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl.
Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.)
 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok
alkalmával
 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő
értékek bemutatása
 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények,
fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése
 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás,
festés, fotózás, leírások, versek írása)
Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi értéke
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN
A változat

Éves
óraszám
Heti
óraszám

9.
évfolyam
108

10.
évfolyam
72

3

2

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és
módon kerül integrálásra a két témahét.
A 9–10. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 180 óra
(9. évfolyamon 108 óra, 10. évfolyamon 72 óra)
A Nat fő témakörei

Kerettantervi témakörök

1. A biológia kutatási céljai és A biológia tudománya
módszerei
2. Az élet eredete és Az élet eredete és feltételei
szerveződése
Az élővilág egysége, a felépítés és működés
alapelvei
A sejt és a genom szerveződése és működése
A sejt és a magasabb szerveződési szintek
kapcsolata
4. Öröklődés és evolúció
A változékonyság molekuláris alapjai
5. A biotechnológia módszerei Egyedszintű öröklődés
és alkalmazása
A biológiai evolúció
6. Az ember szervezete és Az ember szervezete és egészsége I.
egészsége
Testkép, testalkat, mozgásképesség
Az ember szervezete és egészsége II.
Anyagforgalmi szervrendszerek
Az ember szervezete és egészsége III.
Információforgalom, szabályozás
Az emberi nemek és a szaporodás biológiai
alapjai
A lelki egyensúly és a testi állapot
összefüggése
Az
egészségügyi
rendszer
ismerete,
elsősegélynyújtás
7. A bioszféra egyensúlya, Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti
fenntarthatóság
kapcsolatok
Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
Az életközösségek biológiai sokfélesége
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
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Javasolt
óraszám
4
6
6
10
12
10
14
12
8
12
12
6
8
10
10
6
8
10

A fenntartható életvitel, technológia és 8
gazdálkodás
A Föld és a Kárpát-medence értékei
8
Összes óraszám:
180

9–10. évfolyam
TÉMAKÖR: A biológia tudománya
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet
megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek alapján
tényekkel alátámasztott következtetéseket von le;
 ismeri a tudományos közlések lényegi jellemzőit, különbséget tesz tudományos,
ismeretterjesztő és bulvár stílus és tartalom között;
 érti a biológia fontosabb vizsgálati eszközeinek (pl. fény- és elektronmikroszkóp),
molekuláris szintű (pl. elválasztástechnológiai) módszereinek elméleti alapjait, tud példát
ezek felhasználási lehetőségeire;
 értékeli a modern biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának
jelentőségét, érti a hálózatelmélet és a rendszerbiológia alapfogalmait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológia tudománytörténete és a mai kutatások világképünkre, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásának felismerése, példákkal való bemutatása
 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete (problémaazonosítás, kérdésfeltevés,
kísérlettervezés és -kivitelezés, adatrögzítés és -elemzés, következtetés), lépéseinek
vizsgálatokban való alkalmazása, ezek alapján kísérletek elemzése
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 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára
alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata
 A fény- és elektronmikroszkópok működési elvének összehasonlítása, típusainak a
vizsgálati célokkal való kapcsolatba hozása
 A tudományos gondolkodás műveleteinek alkalmazásában való jártasság, adott probléma
esetén a célravezető módszer kiválasztása és alkalmazása
 Megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és feldolgozása,
az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása
 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés
fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás
 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának
képessége
 A modern biológia kulcsterületeinek, technológiai alkalmazásainak ismerete, bioetikai,
társadalmi-gazdasági kérdésekben véleményalkotási és vitaképesség
 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az
álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben biológiai ismeretekre alapozott
mérlegelő érvelés
FOGALMAK
tudományos probléma, kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó (független, függő,
rögzített),
fénymikroszkóp,
elektronmikroszkóp,
valószínűség,
hálózatelmélet,
rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy
tudós munkásságának bemutatásán keresztül
 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása
 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően)
biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és
publikálása
 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók
megállapítása, projektmunka elkészítése
 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási
területekről és módszerekről
 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról
 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl.
strukturális bionika, szenzorbionika)
 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat,
reflexió írása
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TÉMAKÖR: Az élet eredete és feltételei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza;
 érvel a földi élet egysége, egységes eredete és fejlődési módja mellett;
 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége;
 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön
rendszertani csoportjába, eltérő doménokba tartoznak;
 érti és biológiai tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréje sokféleségének jelentőségét,
értékeli a földi anyagforgalomban játszott szerepüket;
 ismeri és értékeli az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességét, ennek
jelentőségét az élet keletkezésének kutatásában;
 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető
feltételeit és lehetőségeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élő állapot értelmezése életkritériumok és életjelenségek alapján
 Az élet keletkezését modellező kísérlet mérlegelő értelmezése
 Az élő rendszerek energetikai és információs működésének az élet fogalmával való
összekapcsolása
 A nukleinsavak és a fehérjék az élet kialakulásában játszott szerepének mérlegelő
értelmezése, a korai életformák és életközösségek áttekintése, az ősi környezet és
megváltozásának bemutatása
 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása
 Alapfokú tájékozottság a Naprendszeren belüli és azon kívüli életet vizsgáló kutatás
céljáról, feltételezéseiről, alkalmazott eszközeiről és eddigi eredményeiről
FOGALMAK
őslégkör, ősóceán, RNS-világ, (univerzális) genetikai kód, prokarióta (baktérium) sejt, anaerob
anyagcsere, foto- és kemoautotrófia, heterotrófia, cianobaktérium, biogeokémiai ciklus, UVsugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli
életlehetőségek
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló vélemény
megfogalmazása
 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, animációk, videók keresése, a modellrendszerként való
értelmezés és az eredmények mérlegelő elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában
 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés
 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyét bemutató kiselőadás készítése
(pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok,
mélytengeri kénalapú életformák)
 A Földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi
eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése)
TÉMAKÖR: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben
értelmezni;
 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a
víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét;
 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy
sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló
tényezőket;
 az információ fogalmát tágabban értelmezi, felismeri, hogy az élő állapot a biológiai
információs rendszerek működésén alapul;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az
élő és élettelen határán állnak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szerveződési szintek egymásba épülése elvének felismerése a tanulók által ismert,
felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján
 Az energiafajták és átalakítási módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a
biológiai energia összefüggésbe hozása
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 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a
rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek
értelmezése alapján
 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és
biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága
 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az
anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása
 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása
 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés
 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú
elemzése
 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján,
a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése
 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése
egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási
lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása
FOGALMAK
rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia, ATP, biogén elem,
makromolekulák, biológiai információ, aminosav, fehérje, fehérjeszerkezet, bázis, nukleotid,
nukleinsav, DNS, RNS, enzimek, vírus, sokféleség és információ, vezérlés és szabályozás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont)
 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció)
 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz)
különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között
 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal)
 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése
 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS
fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely
részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése
 A vírusok eredetéről szóló tanulmányok felkutatása, a víruskutatások jelentőségének
bemutatása kiselőadás formájában
 A vírusok szaporodását bemutató animációk értelmezése
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TÉMAKÖR: A sejt és a genom szerveződése és működése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat,
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához
szükséges tényeket és ismereteket;
 érti a biológia mikroszkópos és molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait
és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle
formájának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét;
 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és
alkalmazkodóképessége közötti összefüggést;
 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt
anyagcsere-folyamatainak lényegét;
 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a
sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait;
 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek,
amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros
működésért is;
 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti,
hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott
számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki;
 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és
daganatsejt között;
 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit
tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és
alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása
 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése
 A fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség
értelmezése, a mikroszkóp beállítása, mikrofotó készítése
 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása
és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal
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 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók, gének bekapcsolása,
kikapcsolása, módosítása
 A gének működésének megértése: gének bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása
(környezeti, epigenetikai tényezők, génterápia, irányított génmódosítás)
 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, őssejt és daganatsejt
közötti különbség felismerése
 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a
daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepének
felismerése
 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az
emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás,
ivarsejtképzés)
 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése
egy-egy egyszerűbb példa alapján
 A rákbetegségek kialakulása és a sejtciklus zavarai közötti összefüggés felismerése, annak
megértése, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért
FOGALMAK
baktérium, prokarióta sejt, eukarióta sejt, sejtalkotók, fénymikroszkóp, elektronmikroszkóp,
gén, allél, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, mitózis, meiózis, jelforgalom,
biológiai hálózat, daganatképződés, rákbetegségek, GMO
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek
alapján
 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása,
telepek morfológiai vizsgálata (saját laboratóriumban, vagy valamely közeli laboratórium
felkeresése, vagy internetes források alapján a folyamat és a végeredmények bemutatása)
 Kromoszóma felépítésének modellezése
 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi
metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése
 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató
animációk elemzése
 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása
 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára
 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak
értelmezése
 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp
felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról
 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis
Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában)
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TÉMAKÖR: A sejt és a magasabb szerveződési szintek kapcsolata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri a szerveződési szintek egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és
magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai
sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási
piramist, hálózatot elemez;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi
szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak;
 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás
sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli
helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit;
 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti
ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Növényi preparátumok készítése, állati vagy emberi eredetű kész metszetek
fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók készítése és rendszerezése
 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus
biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása
 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár, a levél és a virág jellegzetes
szöveti felépítésének azonosítása
 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási
folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása
 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a
felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése
 A fotoszintézis és a sejtlégzés összehasonlítása, biológiai szerepük érvekkel való igazolása,
a folyamatok alapegyenleteinek ismerete, fő szakaszaik elkülönítése
 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és
technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása
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 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a
folyamatok vizualizálása és értelmezése
 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási
kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése,
következtetések levonása
 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon
való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása
FOGALMAK
osztódó és állandósult (növényi) szövetek, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-,
izom-, idegszövet, autotróf, heterotróf, kemotróf, fototróf, aerob, anaerob, biológiai energia és
ATP, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás
digitális eszközzel
 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése
 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás, pl. mobiltelefonnal
 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet
alapján
 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata
 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén
takarásos módszerrel
 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata
 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek
tervezése és kivitelezése
 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti
vizsgálata
 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása
 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel
 Keményítő kimutatása levélben
 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése
 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az
élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.)

TÉMAKÖR: A változékonyság molekuláris alapjai
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási
lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi;
 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai
kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét;
 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó
vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál;
 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az
információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét;
 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban
tudományosan megalapozottan érvel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai kísérletek elemzésével bizonyítja, hogy a biológiai információt a nukleinsavak
hordozzák;
 ismeri a nukleinsavak bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető
folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit;
 a géntechnológia céljának és módszertani alapjainak ismeretében, mérlegelői szemlélettel
elemzi a genetikai módosítások előnyeit és kockázatait;
 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a
géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival;
 tényekre alapozottan, mérlegelői szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy
valós előnyeit és kockázatait;
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója,
valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példákkal való bemutatása
 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek
felismerése, konkrét példa elemzése
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 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal
(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható
genetikai információ
 A DNS-bázissorrend megállapítása jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai
ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és
értékelése
 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a
génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának bemutatása
 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben,
állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása
 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének
megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok, egyes betegségek és gének
összefüggése, jelátviteli hálózatok)
 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, a bioetika
alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások, állatkísérletek, transzplantáció,
biorobotika)
FOGALMAK
mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, rekombináció, restrikciós enzim, géntechnológia,
klónozás, génszerkesztés (CRISPR), génmódosítás, géndiagnosztika, PCR technika,
bioinformatika, bioetika

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Tanulóknak szóló, géntechnológiával foglalkozó online oldalak animációinak, video- és
ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése
 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel,
aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok
mérlegelő elemzése
 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés
 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból)
 Az epigenetikával foglalkozó konkrét tanulmány vagy kísérlet rövid bemutatása
 Egy mutációs teszt értelmezése
 DNS-ujjlenyomat-vizsgálatot bemutató cikk értelmezése, a vizsgálat felhasználási
területének ismertetése
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TÉMAKÖR: Egyedszintű öröklődés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti
összefüggést,
 megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket
konkrét esetek elemzésében alkalmazza;
 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az
egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a
környezet általi génaktivitás-változásoknak;
 megkülönbözteti a genetikai betegség és a veleszületett rendellenesség fogalmát, érti a
monogénes és poligénes genetikai betegségek közötti különbséget.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés)
elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása
 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a
tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése
 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való
eltérésekre
 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása
 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a
fenotípus)
 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő
elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)
 A genetikai betegségek főbb típusainak, öröklődési és statisztikus jellemzőinek vizsgálata,
a genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése
 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli
lehetőségeinek megismerése, értékelése
FOGALMAK
gén, allél, genom, fenom, genotípus, fenotípus, domináns, recesszív, öröklésmenet, Mendelszabályok, családfa, nemhez kapcsolt öröklődés, (monogénes, poligénes) genetikai betegség,
kariotípus, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése,
bemutató összeállítása
 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatásokkal kapcsolatos példa megbeszélése
 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humángenetikai
betegségek/jellegek esetében
 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának
áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése
 Humángenetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az
olvasottak értelmezése
 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan
segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat
 Egy gén két alléljával kapcsolatos genetikai feladatok megoldása
 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációs játékok
tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása
TÉMAKÖR: A biológiai evolúció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és az evolúció során kialakult
nagyrasszok értékükben nem különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség
közös kincse;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 értékeli a bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai
jelentőségét;
 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek
megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza;
 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében
betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét;
 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és
elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű
evolúciós jelenségeket;
 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető
tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat;
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 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy
ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését;
 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat
elemez, törzsfát készít;
 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció,
fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű
különbségekig
 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának megértése
 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével
 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére
 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek,
csökevényes szervek, homológiák)
 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció,
rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák
alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése
 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok,
kihalások, adaptív radiáció
 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban
 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet,
hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja
(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is
 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés –
szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási
hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája)
 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani
kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez
 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is
az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és
esetleges hátrányainak értékelése
FOGALMAK
evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, (stabilizáló, szétválasztó, irányító)
szelekció, természetes és mesterséges szelekció, adaptív evolúció, konvergens/divergens
evolúció, analóg/homológ szerv, génáramlás, sodródás, fajkeletkezés, földrajzi/szaporodási
izoláció, törzsfa
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról
 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása
 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok
gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése
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 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj
háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció
folyamatával
 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák
alapján elemző feladatok gyakorlása
 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása,
magyarázatok megadása
 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és
szerkesztőprogramok segítségével
 Evolúcióval kapcsolatos tévhitek felkutatása, a tévhitek cáfolata hiteles források alapján
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége I. Testkép, testalkat, mozgásképesség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés mérföldköveit;
 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni
adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;
 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait,
ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival,
értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében;
 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az
ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi test kialakulásához vezető evolúciós fejlődés főbb lépéseinek áttekintése példák
alapján, a bilaterális szimmetria, a szelvényezettség, a gerinces testalkat megjelenésének
bemutatása
 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai
jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezése
 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint
 A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak mélyebb elemzése,
egészségtani vonatkozások
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 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat
együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján
 Az emberi csontváz, a test három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a
végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése,
egészségtani vonatkozások
 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése
 Az izomműködés többszintű (molekuláris, szövettani, szervtani) értelmezése
FOGALMAK
bilaterális szimmetria, szelvényezettség, ősszájú, újszájú, külső váz, belső váz, gerinces,
főemlős, emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember (Homo sapiens), bőr,
fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, ízület, emelő elv, biomechanika, aktinmiozin, izomrost
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a
mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről
 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése
 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata
 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében)
 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének
összefüggéséről
 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések
levonása
 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás
módjainak azonosítása
 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése
 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése,
makettek készítése
 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának
megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk
gyakorlati bemutatása
 Az izomműködést molekuláris szinten bemutató animációk értelmezése, a kalciumion, a
magnéziumion és a mioglobin szerepének bemutatása
 A rövidtávfutó és a hosszútávfutó mozgásélettani különbségeinek bemutatása
TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége II. Anyagforgalmi szervrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
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 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek
bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti
változókat, megfigyeléseket és méréseket végez;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a táplálkozási szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a légzési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 azonosítja a keringési szervrendszer szerveit, érti ezek felépítése és működése közötti
összefüggéseket;
 ismeri a vér összetevőit, azonosítja a főbb sejttípusokat és azok élettani szerepét;
 érti a kiválasztás szervrendszerének biológiai szerepét, elemzi a vese szervi felépítését és
mikrostruktúráinak működési elvét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani
funkciók vizsgálata és összehasonlítása
 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges
táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése
 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata
 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok
egészségkárosító hatásainak elemzése
 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, gyakoribb
betegségeinek elemzése
 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a
húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának
megismerése
FOGALMAK
tápcsatorna; elő-, közép-, utóbél; tápanyag, emésztés és felszívódás, légutak, léghólyag,
légcsere, gázcsere, légzőmozgások, légszennyezés, vér, keringési rendszer, szív/szívciklus, kisés nagyvérkör, artéria, véna, magas vérnyomás betegség, infarktus, agyvérzés, kiválasztás,
vese, vesetestecske
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten
Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása
Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése
A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése
A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés,
pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása
A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések
elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő
készítése stb.)
A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során,
érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében
A légzés folyamatával kapcsolatos grafikonok értelmezése és egyszerűbb élettani
számolások elvégzése
Emésztőenzimek működésének vizsgálata
Az epe és a mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata
Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése
Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata
Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló
esetleírások elemzése
A szívciklus eseményeit bemutató ábra és animáció mélyebb értelmezése
A vérkeringéssel kapcsolatos grafikonok értelmezése (vérnyomás, véráramlás sebessége,
érátmérők), a keringési rendszerrel kapcsolatos alapvető számolások elvégzése

TÉMAKÖR: Az ember szervezete és egészsége III. Információforgalom, szabályozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai
vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt
használni;
 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti
az elővigyázatosság elvét;
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 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a hormonális szabályozás elvét, a hormon és receptor kapcsolatát, azonosítja a belső
elválasztású mirigyeket és főbb hormonjaikat, ismeri a hormonális rendellenességek
fontosabb eseteit;
 azonosítja az idegrendszer központi és környéki elemeit, ismeri a szomatikus és a vegetatív
szabályozás főbb jellemzőit, érti a szervrendszerek szabályozásában játszott szerepüket;
 az immunrendszer alkotóinak és működési területeinek ismeretében magyarázza a
veleszületett és a specifikus immunválasz lényegét, érti a passzív és az aktív immunizálás
különbségét, értékeli a járványügyi lépések jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb
érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése
 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése
 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a
hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése
 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül
(pl. mozgás, vérnyomás, légzés, alvás-ébrenlét szabályozása)
 Az emberi érzékelés érzékszervi és feldolgozó folyamatai, a látás, hallás és egyensúlyozás,
az íz- és szagérzékelés, a tapintás érzékszerveinek felépítése és működése
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a
fertőzés, a gyulladás, az allergia biológiai hátterének értelmezése, a betegségek
kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési lehetőségek
számbavétele
FOGALMAK
mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső,
belső fül; egyensúlyozás, hormon, receptor, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese,
pajzsmirigy, központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó,
antigén, antitest, védőoltás (passzív és aktív immunizálás), gyulladás, allergia, bőrflóra,
fertőzés, járvány, közösségi (nyáj-) immunitás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat)
 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép)
 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel
 Vakfolt kimutatásának gyakorlása
 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése
 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata
 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról
 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző
szabályozási folyamatokról (pl.: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszintszabályozás stb.)
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 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről
 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk
és/vagy ábrák alapján
 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési,
védekezési módok feltárása
 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt
kialakuló betegségekről
TÉMAKÖR: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket
és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer
egészségtanával;
 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és
tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét;
 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott,
orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát;
 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait,
értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;
 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a
szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi
szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete
 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb
hormonok és hatásaik azonosítása
 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása
 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek)
megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása
 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése
 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás
egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése
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 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési
módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése
 A mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése
 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek
megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése
 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása
 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése
 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok
anatómiai és időbeli elhelyezése
 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése
 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani
és pszichikai változások azonosítása
 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és
társadalmi hatások megbeszélése
 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak
áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése
 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák
bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése
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nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek,
petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és
fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett
rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító
táblázat készítése
 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése
 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here,
ivarsejtek)
 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és
értelmezése
 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése,
Pearl-index értelmezése
 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy
védőnői előadás során
 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól
 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói
kiselőadások formájában
 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és
a magzati szűrővizsgálatok módjairól
TÉMAKÖR: A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz
egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni;
 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó
tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát;
 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az
egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket;
 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás
és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával;
 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a
tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a
közösség szempontjából;
 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre
vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok
viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján
 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások
(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás
melletti érvelés
 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma
megoldására) alkalmazva
 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző
program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása
 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése
 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése
(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési
folyamatokkal
 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben
játszott szerepük értékelése
 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a
halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív
funkciókban van kiemelkedő szerepe
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 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak
és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása
 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes
agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok,
következmények felismerése esettanulmányok alapján
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öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg,
szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, kognitív
és érzelmi intelligencia, drog, pszichotróp szer, függőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Viselkedésbiológiai állatkísérletek elemzése tanulmányok vagy filmek alapján
 Az emberi magatartási komplex elemeit, az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit
bemutató példák gyűjtése, megbeszélése
 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő,
tér és cselekvés) rögzítése, azonosítása, számítógépes elemzése és dokumentálása
 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése
 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos
ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés
 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól
TÉMAKÖR: Az egészségügyi rendszer ismerete, elsősegélynyújtás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat;
 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, elemzően és kreatívan mérlegeli a
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz;
 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli
ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban;
 megkülönbözteti a házi és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás
módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel;
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 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének
lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait;
 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia,
asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit;
 képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni;
 képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel (vagy eszköz
nélkül) megkezdeni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni;
 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes
alkalmazni a félautomata defibrillátort.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az orvosi diagnosztika, a legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának,
indokoltságának, egyes módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének
értékelése
 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése
(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló
elfogadása
 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk
csökkentésének megismerése
 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások
(házi, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése
 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel
kapcsolatos tájékozottság megszerzése
 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás
szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre
kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése
 Preventív szemléletű, a 21. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és
tudatosság kialakítása, az önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás,
vércukor) és mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének
megismerése
 A gyakoribb népbetegségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén
alapuló életvitel kialakítása
 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése
szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása, a mentőhívás lépéseinek és
alapszabályainak megismerése, gyakorlása
 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál
nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó
haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést
 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati
alkalmazása, a félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és
alkalmazásának gyakorlati elsajátítása
 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése,
alkalmazásuk képességének megszerzése, sebtípusok megismerése, és a fertőtlenítés,
sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása
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 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése, ficam,
rándulás ellátási szabályainak megismerése
 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási
teendőinek megismerése
 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése
 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása
 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése
FOGALMAK
laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok,
népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos
állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai,
mérgezések típusai
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése,
elemzése, alkalmazásuk mérlegelő megítélése
 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés
a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről
 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása
 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével
 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai
a betegellátás fokozatairól, módjairól
 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai
jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban
 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése
 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok
elvégzése
 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása

TÉMAKÖR: Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti kapcsolatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és
kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok
jellemzőit és előfordulásait;
 érti az ökológiai nis fogalmát, konkrét példákon elemzi ennek elemeit;
 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások
típusait, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét;
 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti
állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit;
 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és
példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálata
 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk
elemzése
 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb
talajtípusok összehasonlítása
 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon
keresztül
 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és
felismerése konkrét példák alapján
 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az
aszpektus értelmezése
 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a
szukcesszió folyamatának értelmezése
 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők
azonosítása

FOGALMAK
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életközösség (ökoszisztéma), élőhely, mikroklíma, talajminőség, talajtípusok, vízminőség,
bioindikáció, monitoring vizsgálat, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet,
szukcesszió, szimbiózis, antibiózis, kommenzalizmus, versengés (kompetíció), Gauze-elv,
parazitizmus, zsákmányszerzés, gradáció, ökológiai stabilitás, Gaia-elmélet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése,
aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése
 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom,
vízkeménység, pH, BISEL)
 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának
vizsgálata
 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése
 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének
módjairól
 Védett fajok megismerése, adott esetben azonosítása határozók és mobiltelefonos
applikációk segítségével
 Esettanulmányok, filmek elemzése és készítése
 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól
TÉMAKÖR: Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példák alapján elemzi az élőlények testfelépítése, élettani jellemzői és élőhelye közötti,
alkalmazkodási jellegű összefüggéseket;
 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való
alkalmazkodásban játszott szerepét;
 azonosítja az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezőket, érti az
invazív fajok elterjedésének, alkalmazkodóképességének biológiai hátterét;
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 felismeri, hogy a gyors globális éghajlatváltozás erőteljes alkalmazkodási kényszereket
jelent az élőlények számára.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott
szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése
 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján
 Az állatvilágban megfigyelhető környezeti alkalmazkodás vizsgálata állatkerti
megfigyelések, természetfilmek elemzése alapján
 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése
 A globális éghajlatváltozás és az élőlények ehhez való alkalmazkodási képessége, stratégiái
közötti összefüggés vizsgálata
 Idegenhonos, invazív fajok azonosítása, életközösségekre gyakorolt hatásuk értékelése
 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és
elemzés
FOGALMAK
alkalmazkodóképesség, ökológiai nis, bennszülött (endemikus) faj, idegenhonos faj, invazív
faj, tűrőképesség, szűk és tág tűrésű faj
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen történő vizsgálatok, kirándulások alkalmával az élőlények alkalmazkodási
példáinak megfigyelése
 Az élettelen környezeti tényezők összekapcsolása az élettani és ökológiai tűrőképességgel
 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása
 A környezet eltartóképességének elemzése példák alapján
 Az éghajlatváltozásnak a fajok elterjedését módosító hatását elemző cikkek, adatok
elemzése
 Invazív és idegenhonos fajok magyarországi elterjedésének vizsgálata esettanulmányok
alapján

TÉMAKÖR: Az életközösségek biológiai sokfélesége
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi;
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti a biológiai sokféleség fogalmát, ismer a meghatározásra alkalmas módszereket, értékeli
a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott szerepét;
 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az
egyensúly felborulásának lehetséges következményeit;
 érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A biológiai sokféleség, a biodiverzitás fogalmi értelmezése
 A természetes életközösségek stabilitása és diverzitása közötti összefüggés elemzése
 A fajok kihalása és keletkezése által az életközösségek összetételére, dinamikájára
gyakorolt hatás vizsgálata
 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató
egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése
FOGALMAK
fajgazdagság, biológiai sokféleség, biodiverzitás, védett faj, fajmegőrző program, ökológiai
egyensúly
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Terepen elvégezhető egyszerűbb biodiverzitás-mérések, megfigyelések
 Idegenhonos, invazív fajok életközösségekre, biodiverzitásra gyakorolt hatásának
értékelése
 A természetes és természetközeli állapotú, valamint az emberi tevékenység által háborgatott
életközösségek fajgazdagságának összehasonlítása
 Az ökológiai egyensúly sérülését, a helyreállítás lehetőségeit bemutató természet- és
dokumentumfilmek elemzése
 A biológiai sokféleség védelmében munkálkodó szervezetek keresése, beszélgetésre,
bemutatóra való meghívása

TÉMAKÖR: Az emberi tevékenység hatása a bioszférára
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek időés térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti
katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek
változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A természeti rendszereket érintő, globális szintű folyamatok áttekintése, problémák
azonosítása
 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján
való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése
 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a
halászat és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak áttekintése, környezeti
hatásainak elemzése
 A bányászat, az ipari tevékenység, a közlekedés által az élővilágra gyakorolt hatások
elemzése, történeti áttekintése
 A gazdaság működési módja, a törvényi szabályozás és a piaci hatások környezeti
erőforrásokkal való összefüggésének elemző elemzése, alternatív modellek értékelése
 A természet védelme érdekében tett vagy a jövőben tehető egyéni, közösségi és társadalmi
cselekvési lehetőségek áttekintése
FOGALMAK
globális probléma, bioszféra, technoszféra, antropogén hatás, élőhely-degradáció és -védelem,
ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, környezeti erőforrás (externália), alternatív
közgazdaságtan

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése
 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek
megbeszélése
 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más
iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében
 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka
kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal
 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása
 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás
felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről
TÉMAKÖR: A fenntartható életvitel, technológia és gazdálkodás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzésében
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
 a mindennapi élettel összefüggő problémák megoldásában alkalmazza a
természettudományos gondolkodás műveleteit, rendelkezik a biológiai problémák
vizsgálatához szükséges gyakorlati készségekkel;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a
folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges;
 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások
és a hazai törekvések jelentőségét, döntéshozatalai során saját személyes érdekein túl a
természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli;
 példák alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai
lehetőségeit;
 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra
gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit;
 megérti a biotechnológiai eljárások és a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit,
értékeli az információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági
folyamatok közötti összefüggések feltárása
 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek
és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása
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 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló
módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések
megbízhatóságának értékelése
 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények
jelentőségének példákkal való bizonyítása
 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek
tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése
 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel
FOGALMAK
fenntarthatóság, klímamodellek, big data, számítógépes szimuláció és előrejelzés,
jövőmodellek és forgatókönyvek (szcenáriók), klímacsúcs, ökológiai lábnyom, természetvédő
szervezet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A klímamodellekkel és szimulációkkal összefüggő szcenáriók összehasonlítása
 A biológiai rendszerekkel kapcsolatos gazdálkodási módoknak a fenntarthatóság
szempontjából való mérlegelő elemzése, esettanulmányok, filmek alapján
 Az éghajlatváltozással kapcsolatos „klímacsúcsok” és nemzetközi egyezmények történeti,
mérlegelő elemzése
 Fenntartható gazdálkodást megvalósító alternatívák keresése, néhány példa bemutatása
 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról
 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi
cselekvésre vonatkozó következtetések levonása
TÉMAKÖR: A Föld és a Kárpát-medence értékei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 életközösségek vizsgálata alapján értelmezi a környezet és az élőlények felépítése és
működése közötti összefüggést, érti az ökológiai egyensúly jelentőségét, érvel a biológiai
sokféleség megőrzése mellett;
 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
 felismeri a helyi és a globális környezeti problémák összefüggését, érvel a Föld és a Kárpátmedence természeti értékeinek védelme mellett, döntéseket hoz és cselekszik a
fenntarthatóság érdekében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és mérlegelően
értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat;
 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket
összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével;
 fajismeretét a hazai élővilág megfigyelése alapján megalapozza, lehetőség szerint bővíti.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Föld kozmikus környezetének, bolygónk adottságainak a földi élet lehetőségével és
fennmaradásával való összefüggésbe hozása
 A szárazföldi élővilág jelentős életközösségeinek és védett fajainak tanulmányozása
leírások, filmek alapján (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák,
magashegységek, füves puszták stb.)
 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű
példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek)
 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás
kölcsönhatásainak elemzése, történeti áttekintése
 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények
elterjedése, madárvándorlások)
 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve
reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése
 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek
vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása
 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése
egyénileg és csoportosan
FOGALMAK
globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep,
homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi
kaszálórét, középhegységi fás társulások, ártéri erdők, folyóvizeink és tavaink jellegzetes
állatfajai, nemzeti parkok védett életközösségei, a Kárpátok határon túli élővilága
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl.
Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.)
 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok
alkalmával
 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő
értékek bemutatása
 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények,
fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése
 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás,
festés, fotózás, leírások, versek írása)
Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi értéke
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Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon tovább tanulok
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
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Biológia – 11. évfolyam
A középiskola 11. évfolyamán a biológia tantárgy célja a tanulók mindennapi életben
alkalmazható természettudományos műveltségének gyarapítása. Elsősorban a készségek,
képességek és attitűdök fejlesztése áll a tevékenységek középpontjában, amely a korábbi
években megszerzett tartalmi tudásra épülhet. A biológia tantárgy felkészíti a tanulókat a
társadalmi, gazdasági és médiakörnyezetben való tájékozódásra, a biológiai ismeretekre
alapozott, tudatos életvezetésre. Ennek legfontosabb pillére az egészségműveltség elmélyítése
és a fenntarthatóságot középpontba állító gondolkodás, életvezetés segítése. A tanulás-tanítás
során figyelembe kell venni a tanulók eltérő érdeklődését, a tantárgy iránti elkötelezettség
különböző szintjét. A tanulóközpontú, interaktív módszerek, a figyelemfelkeltő, mindennapi
élettel összefüggő témaválasztás, a tevékenységek széles köre segítheti a célok hatékony
megvalósítását. Az egyéni tanulás mellett fokozott jelentőségük van a tanulók
együttműködésére, kommunikációjára és munkamegosztására épülő tanulási módszereknek.
Az egészséggel, a természeti környezettel vagy az orvosi, biológiai technológiákkal kapcsolatos
sokféle vélemény, a gyakran előforduló tévhitek felszínre hozása és ütköztetése vitákban
történhet, amelyek segíthetnek az eltérő szempontok megismerésében és a megoldások
keresésében. A biológiai ismeretek alapján a tanulók olyan, tényekre alapozott jövőképet
állíthatnak maguk elé, amely pozitív szemlélettel segíti az aktív cselekvést mind az egészségük,
mind a természeti környezet értékeinek megóvásában. Ezen az évfolyamon lehetőség szerint
mind nagyobb mértékben be kell építeni a korszerű infokommunikációs technológiákat a
tanulás-tanítás folyamatába. A digitális információs térben való tájékozódás, a virtuális
csoportokban történő tanulás, az iskolán kívüli tudásépítésre való nevelés e nélkül nehezen
megvalósítható. Ebben a környezetben a tanulás eredménye lehet egy olyan produktum (pl.
elektronikus portfólió), amely tükrözi a tanév során elvégzett, a leírt tudástartalomra
vonatkoztatott tevékenységet és elemzi az elért eredményeket.
A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a
tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító
tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése,
az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.
Kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok
megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek
és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a
képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos,
interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és
megosztását segítik.
Digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból
szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban
végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő
tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat
létre, eredményeit megoszthatja társaival.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló
alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle
állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett
megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak
levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai
elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az
egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása
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gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és
különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő
szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a
biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött
és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek
kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív
tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő
tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség
adásának és elfogadásának képességét.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő
természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő
kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az
élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre
való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.
A 11. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 72 óra.

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban
és módon kerül integrálásra a két témahét.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

A mi bolygónk: Az élet története
A mi bolygónk: Földi édenkertek
Alkalmazkodás a változó környezethez
Velünk élő élővilág
Testünk az időben
Utak az egészséghez
Szenvedélyeink nyomában
Ételek, élelmiszerek, táplálkozás
Az egészséges környezet
Genetikai örökségünk
Biológia és jövő
Összes óraszám:

6
6
9
6
6
6
6
8
6
6
7
72

TÉMAKÖR: A mi bolygónk: Az élet története
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élet kialakulását és fejlődési mérföldköveit is magában foglaló földtörténeti
időszemlélettel rendelkezik;
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezésére és további alakulására vonatkozó feltételeket, elméleteket
fogalmaz meg, a történéseket a megfelelő időskálán elhelyezi, ezekhez hiteles forrásokat
használ fel;
 értelmezi az evolúció fogalmát, alkalmazza a fajok kialakulására és kihalására vonatkozó
magyarázatok megfogalmazásában;
 az evolúcióval kapcsolatos tévképzetek eloszlatására felhasználja az evolúciókutatás
eredményeit;
 érti a mikroorganizmusok szerepének jelentőségét az élet kialakulásában;
 érdeklődik a földtörténeti múlt iránt, tájékozott a már kihalt, jelentősebb élőlénycsoportok
főbb jellemzőivel és a velük kapcsolatos evolúciós eseményekkel kapcsolatban;
 a Naprendszer égitesteinek fizikai, kémiai jellemzését felhasználva tényekkel alátámasztott
véleményt fogalmaz meg a Földön kívüli élet lehetőségeiről, az ezzel kapcsolatos kutatások
céljáról, irányairól és eddigi eredményeiről.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élet fogalmának körül járása, az életfeltételek elemzése (miért alkalmas a Föld az életre)
 Az ősi Föld és a mai környezetünk közötti lényegi különbségek (pl. oxigén jelenléte,
átlaghőmérséklet) bemutatása
 A földtörténet idődimenzióinak megértése, az időskála egységeiről való tájékozódás
 A földtörténeti múltról szerezhető tudásunk forrásainak elemzése (pl. fosszíliák,
lenyomatok, kövületek), a közvetett és a közvetlen kormeghatározási módszerek elvének
megértése
 Az élővilág főbb fejlődési szakaszainak és történéseinek időbeli elhelyezése
 A korai mikrobiális életközösségek jelentőségének felismerése, a kemo- és fotoautotrófia
megjelenésének és hatásainak (pl. sztromatolitok oxigéntermelése) értékelése
 A jelentősebb fajkeletkezési és kihalási események időbeli elhelyezése, az okokra
vonatkozó elméletek mérlegelő áttekintése
 A kihalt őshüllők néhány csoportjának és fajainak tanulmányozása, bemutatása
 Az emlősök és a madarak térnyerésére vezető okok és folyamatok elemzése
 Az evolúcióval kapcsolatos elméletek és tévhitek elemzése
FOGALMAK
élet, életfeltételek, evolúció, földtörténeti időskála, prekambrium, kambrium, kemoszintézis,
fotoszintézis, sztromatolit, kihalási esemény
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet jellemzőinek megfigyelése választott élőlényeken
 Az élet fogalmával és evolúciós fejlődésével kapcsolatos meglévő tudás felszínre hozása,
pl. szófelhő, fogalmi térkép készítése, csoportos megbeszélése
 A földtörténeti időskála felvázolása, érzékelhetővé tétele (pl. az események egy évbe vagy
egy napba sűrítésével)
 Az evolúcióval és a földi élet történetével, a Földön kívüli élet kutatásával kapcsolatos
hiteles internetes források felkutatása
 Az evolúció közvetlen vagy közvetett bizonyítékának bemutatása kiselőadás keretében
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 Vita megszervezése és lebonyolítása az evolúció, a földtörténet témakörében
 A kozmikus és geológiai hatások (napfény és más sugárzások, becsapódások, vulkánosság,
lemeztektonika) és a földi élet összefüggésének sokoldalú elemzése
 A napfény és a földi élet kapcsolatát bemutató rövidfilm készítése és bemutatása
Témakör: A mi bolygónk: Földi édenkertek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeretekben és érzelmekben gazdagabb képet alkot a Föld sokszínű élővilágáról;
 megérti, hogy a Föld életközösségei részekből álló egységes egészként értelmezhetők,
amelyben bonyolult kölcsönhatások biztosítják a rendszer egyensúlyát;
 tudja, hogy a Föld mai környezeti állapota, a levegő, a talaj és a vizek összetétele az élővilág
közreműködésével alakult ki és marad fenn folyamatosan, ezért az élővilág változása
visszahat a nem élő környezet állapotára is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a Föld nagy zonális életközösségeit elhelyezi a földrajzi térképen;
 megérti és példákkal igazolja az élettelen és élő környezeti tényezők egymásrautaltságát;
 leírások, képek és videók keresése és elemzése alapján beszámolót készít a jellegzetes
szárazföldi biomok, pl. a sivatagok, esőerdők, és/vagy a tengeri életközösségek, pl.
korallszirtek, sarkvidéki tengerek jellegzetes élőlényeiről, a környezet és az élővilág
állapotáról, igazolja a biomok élővilágának sokszínűségét és sérülékenységét;
 képes a bioszférát önszabályozó ökológiai rendszerként is értelmezni, ismeri a Gaia-elmélet
alapvető állításait, amelyekkel kapcsolatban véleményt, következtetéseket fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A földi élővilág jellegzetes, globális szintű, jól megkülönböztethető életközösségeinek
összehasonlítása, jellemzése
 Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata
néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag,
esőerdő, lomberdő)
 A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti
kapcsolatok bemutatása
 A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása,
szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és
jelentőségének megbeszélése
 A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése
FOGALMAK
bioszféra, biom, éghajlat, tundra, tajga, lomberdő, esőerdő, szavanna, tengerek élővilága,
plankton, Gaia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A biomok típusait, földrajzi elhelyezkedését és az éghajlati övek összefüggését bemutató
ábrák elemzése
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 Egy érdekesnek tartott életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása
csoportmunkában
 Természetfilmek megnézése, a látottak alapján a biomokat, életközösségeket bemutató
jegyzetek, fogalmi térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása
 Műholdfelvételek keresése, az élővilágra, annak állapotára utaló jelek megbeszélése
 Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai
ismeretek alapján történő megbeszélése
 Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények
megbeszélése
TÉMAKÖR: Alkalmazkodás a változó környezethez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 komplexebb képet alkot a környezet fogalmáról, ebbe az egyes elemek mellett a jellemző
változásokat, folyamatokat és egyensúlyokat is beilleszti;
 tényekre alapozott, többszempontú véleményt alkot az ember és az élő természet
viszonyáról, az egyoldalú, túlzó vagy éppen lekicsinylő álláspontot nem fogadja el.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megérti és példákkal igazolja, hogy az élőlények környezetének lassú, fokozatos
változásával új fajok jöhetnek létre, egyensúlyi helyzetet alakítva ki az adott faj és a
környezet között;
– felismeri, hogy a környezeti tényezők túl gyors változását az élőlények képtelenek követni,
ami az élővilág pusztulásához, a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezethet;
– megérti, hogy egyéni és közösségi szinten is intézkedések szükségesek az éghajlatváltozás
ügyében, mérlegeli a lehetséges alternatívákat, véleményt alkot és érvel;
– megérti, miért globális probléma az édesvízhiány, a vizek szennyezettsége, megfogalmazza
az egyén és a közösség lehetőségeit a problémák megoldására, az erre vonatkozó aktív
tevékenységekre;
– szakkönyvek, internetes források segítségével felfedezi lakóhelyének természetvédelmi
értékeit, megérti a határozókulcsok elvét, a fajok ökológiai mutatóit kapcsolatba hozza az
élőlény környezethez való alkalmazkodásával;
– példák segítségével bemutatja az idegenhonos inváziós fajok megjelenésének okait és
következményeit;
– példákon, személyes tapasztalatokon keresztül tájékozódik a környezet és
természetvédelem szervezett lehetőségeiről, a hatósági jogkörökről és felelősségekről,
valamint a civil szervezetek munkájáról.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A külső környezeti tényezők megváltozásának (pl. vízellátottság, talajminőség, fény- és
hőmérsékleti viszonyok megváltozása) hatására kialakult növényi életműködések elemzése
 Az emberi civilizáció megjelenésével és fejlődésével összefüggő környezeti változások, a
bioszférát átalakító hatások elemzése
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 Az ember természetátalakító tevékenységével összefüggő társadalmi, gazdasági okok és
következmények példák alapján való elemzése
 Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes
életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése
 Az élőlények természetes kipusztulásának okelemzése
 A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy
közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és
várható következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az
alkalmazkodás lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása
 Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak
vizsgálata példák alapján
 A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján
való elemzése
 Az aktív és passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása
 A fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése Magyarországon: környezeti, társadalmi
és gazdasági tényezők elemzése
FOGALMAK
élőhely, alkalmazkodás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, vízminőség, talajminőség,
levegőminőség,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hulladékgazdálkodás,
energiagazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A csírázás vizsgálata (külső, belső feltételek), a csíranövények fejlődésének nyomon
követése különböző tápanyag-ellátottság és különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 A fotoszintézis és a biológiai oxidáció vizsgálata különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 Egy környezeti probléma modellezése (pl. háztartási vegyszerek okozta talajszennyezés
hatása a növények életműködésére, fejlődésére)
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A testfelépítés és az alkalmazkodás bemutatása rendszertani bélyegek segítségével,
problémák elemzésével
 Növényismeret és Állatismeret c. könyv (vagy ezekkel megegyező tartalmú forrás)
használata, ökológiai jellemzők, a természetvédelmi értékek leírása
 Környezet- és/vagy természetvédelemmel összefüggő esettanulmányok megbeszélése,
egyéni tapasztalatok és vélemények megfogalmazása
 Környezet- és/vagy természetvédelmi problémák feltárása, megoldások, aktivitási
lehetőségek keresése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése a hiteles források feltüntetésével
 Plakát tervezése A Föld és az élet megóvása témakörben
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 Forrásfelkutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése
 Természetfilmek elemzése (pl. Our Planet, Vad Magyarország, Rejtett tájakon), filmnapló
készítése és bemutatása
TÉMAKÖR: Velünk élő élővilág
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri, hogy az élő természet jelen van az épített települési és lakókörnyezetben is, de
ezek az élőlények az ember sajátos szempontjai szerint minősülnek hasznosnak vagy
károsnak;
 az élet fogalmát a szabad szemmel nem látható mikrobákra is kiterjeszti, környezeti
gondolkodásában és életvitelében figyelembe veszi a vírusok, baktériumok és gombák
folytonos jelenlétét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 értékel és bemutat az emberrel állandó, illetve gyakori kapcsolatban lévő élőlényeket,
megfigyelésekkel és vizsgálatokkal igazolja a közvetlen környezet élővilágának
sokszínűségét és alkalmazkodását;
 mikrobiológiai ismeretekre alapozott higiéniai szemlélettel rendelkezik, amelyet
mindennapi életmódjában (pl. a testápolás, étkezés, lakókörnyezet tisztán tartása) is
igyekszik érvényesíteni;
 megfigyeli a lakókörnyezetében előforduló állatokat, azonosít gyakoribb növényfajokat,
értékeli a biológiai sokféleség jeleit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember közvetlen és tágabb környezetében élő növények és állatok vizsgálata, jellegzetes
csoportok és fajok megismerése
 Az emberi test mikrobiális életközössége (mikrobiom) biológiai jelentőségének értékelése
 A lakásokban tartott növények és társállatok életminőséggel összefüggő szerepének
értékelése, a megfelelő gondozási módok és azok fontosságának megismerése
 A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág
megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése
 A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj
megfigyelése, leírása
 A városi kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, fajának
azonosítása, felismerése
FOGALMAK
élőhely, abiotikus tényező, mikroklíma, bélflóra, mikrobiom, botanikus kert
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A közvetlen környezet élővilágának feltérképezése határozókulcs használata segítségével,
ökológiai jellemzők alapján
 Társállatok, hobbiállatok testfelépítésének, élettanának és viselkedésének kiselőadás
keretében történő bemutatása
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 Botanikus kertek, állatkertek felkeresése, interneten elérhető példák összehasonlítása, a
tapasztalatok megbeszélése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése hiteles források feltüntetése mellett
 Települési ökológiai projekt szervezése
TÉMAKÖR: Testünk az időben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a személyes életére vonatkozó tágabb és tudatosabb, jövőorientált időszemlélettel
rendelkezik;
 a kortársaihoz viszonyítva reálisan értékeli a saját fejlődését, tudja, hogy ebben jelentős
eltérések vannak mind a nemek, mind az egyének tekintetében;
 a biológiai fejlődését és testi adottságait reálisan megítélő, a sokféleséget elfogadó,
kiegyensúlyozott testképpel rendelkezik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai szempontból is elemzi a fogantatástól a halálig
tartó életfolyamatok főbb szakaszait és lépéseit;
 érvel az élet tisztelete és védelme mellett;
 érti, hogy az emberi élet biológiai értelemben a fogantatással kezdődik, de a magzati élet
védelmét a társadalmi környezetnek megfelelően a jog eszközeivel szabályozzák;
 ismeri a fogamzás optimális előfeltételeit;
 felismeri, hogy a fiatalkori, majd az időskori fejlődés egyaránt az élet része, amelyet az
öröklődés mellett a környezet és az életvitel is alakíthat;
 ismeri a testkép és az énkép kialakulásának tényezőit, megérti, hogy a testtudatosság egész
életen át fejleszthető.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az egyedi élet kezdete: a fogamzással összefüggő biológiai jellegű kérdések megbeszélése
 A szülés, születés biológiai történéseinek megismerése
 Az ember életkori szakaszait jellemző testi és szellemi változások áttekintése
 A személyiségfejlődés néhány pszichológiai modelljének (pl. Erikson, Maslow)
összehasonlítása, megbeszélése
 A testkép, énkép fogalma, biológiai és pszichológiai aspektusainak elemzése
 Az öregedés evolúciós, élettani és társadalmi okainak és mechanizmusának áttekintése, a
befolyásoló életviteli és környezeti tényezők azonosítása
FOGALMAK
fogamzás, szülés; csecsemő-, kisgyermek-, fiatal-, felnőtt- és időskor; öregedés,
személyiségfejlődés, énkép, testkép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Folyamatábra rajzolása a magzati fejlődést jellemző rajzok, fotók, videók alapján
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 A szüléssel összefüggő élethelyzetek, orvosi beavatkozási lehetőségek megbeszélése, a
téma történelmi elemzése
 A biológiai kor és az ember testi megjelenése, az ember öltözködése és viselkedése közötti
összefüggések történeti elemzése, a generációk közötti kapcsolatok és konfliktusok
példáinak megbeszélése
 Pszichológiai esettanulmányok megbeszélése a személyiségfejlődéssel, a testkép és énkép
fogalmakkal kapcsolatban
 Pszichológussal történő órai konzultáció
 Az öregedéskutatás néhány érdekes irányának és eddigi eredményének megvitatása
TÉMAKÖR: Utak az egészséghez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felelősen gondolkodik az egészségről, felismeri, hogy az nem pusztán adottság, de tenni is
kell érte;
 a megelőzést helyezi a betegségek elkerülésének fókuszába;
 ismeri a népbetegség fogalmát, tudja ezek főbb formáit, statisztikai adatok elemzésével
következtetéseket fogalmaz meg velük kapcsolatban;
 érti és elfogadja, hogy az egészségügyi rendszer a társadalom anyagi ráfordítását igényli,
de emellett szükség van az öngondoskodásra is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja a környezeti hatások és az életvitel
szerepét a betegségek megelőzésében, kialakulásában;
 szaktárgyi tudását képes alkalmazni az elsősegélynyújtásban, betegápolásban is, ehhez
rendelkezik a megfelelő gyakorlati készségekkel is;
 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, a korai felismerést lehetővé
tevő diagnosztikai lehetőségeket, ezzel összefüggésben vizsgálja a gyógyulási esélyeket;
 tényekre alapozott véleményt alkot a rákbetegségek kialakulására vezető környezeti
tényezőkkel kapcsolatban, tudja, hogy megfelelő életmód esetén van esély a betegség
elkerülésére;
 érti és elfogadja az egyén lehetőségeit és felelősségét a leggyakoribb fertőző
megbetegedések megelőzésében, tájékozott a védőoltások fontosságáról és az
antibiotikumok helyes használatáról;
 példákat említ a történelem nagy járványaira, megfogalmazza a kiváltó okokat;
 felismeri a szűrővizsgálatoknak a kockázatok és betegségek korai felismerésében játszott
szerepét, erre felhívja családtagjai figyelmét is.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Annak bemutatása, hogy a megfelelő életvitel (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné) hogyan
segíti elő az egészség fenntartását, a betegségek kialakulásának, a vezető halálokoknak a
megelőzését, az utódgenerációk védelmét (epigenetikai hatás)
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 A gyakoribb és a térségünkben (pl. a klímaváltozás miatt) terjedőben lévő fertőző
betegségek főbb jellemzőinek (fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi
védelem) bemutatása
 A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati
tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése
 A rákbetegségek lehetséges megelőzésének ismertetése, a célzott kezelés fogalmának
értelmezése, a környezeti tényezők szerepének megértése a betegség kialakulásában
 A korszerű gyógyítási technológiák költséghátterének elemzése, az egészségügyi ellátással
kapcsolatos társadalmi ráfordítás szükségességének felismerése
 Az elsősegélynyújtással és otthonápolással kapcsolatos alapvető ismeretek alkalmazása a
mindennapi életben
FOGALMAK
betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, célzott kezelés,
elsősegélynyújtás, otthonápolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy kórház virtuális bejárása (melyik osztályokon milyen betegségeket gyógyítanak?)
 Vérnyomás, pulzusszám, légzésszám mérése, adatok elemzése
 A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát, illetve a célzott terápia lehetőségét
bemutató ismeretterjesztő cikk értelmezése
 A járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, kiselőadás készítése
 Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika,
gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség,
örökölhetőség
 Az egészségügyi, orvosi ellátás költségeivel, egyéni és társadalmi szintű finanszírozásával,
a hozzáférés eltérő lehetőségeivel kapcsolatos vita
 Gyakorlati helyi vizsga elsősegélynyújtásból
 Szakemberekkel (védőnő, mentős, ápoló, orvos) történő órai konzultáció
TÉMAKÖR: Szenvedélyeink nyomában
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az egészséggel kapcsolatos problémák vizsgálatában társadalmi, gazdasági szempontokat is
figyelembe vesz;
 a szenvedélybetegek iránt megértő, figyelembe veszi ennek pszichés és szervi hátterét, de
önmaga és a környezetében élők esetében cselekvően igyekszik megelőzni a
szenvedélybetegségek (pl. az alkohol- vagy a drogfüggőség) kialakulását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 hiteles források felhasználásával bemutatja az egyes szenvedélybetegség-típusok
jellegzetességeit, az egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezőit, a függőség
komplex okait és a gyógykezelés lehetőségeit;
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 a légzőszervi megbetegedések népegészségügyi adatait összefüggésbe hozza a dohányzási
szokásokkal, biológiai ismeretei alapján érvel a káros hatásokat okozó szenvedély ellen;
 ismeri a különféle drogok, pszichotróp szerek biológiai hatásmechanizmusait,
megkülönbözteti az alkalmi droghasználóra és a drogfüggő személyre gyakorolt pszichés
és szervi hatásokat;
 reális véleményt alkot az alkoholfogyasztás kultúrához köthető, valamint alkoholbetegséget
jelentő formáiról, tisztában van a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás egészségkárosító
hatásaival.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szenvedélyek és függőségek kialakulását elősegítő biológiai mechanizmusok, társadalmi
tényezők és következmények azonosítása
 A függőségek különféle típusai, elterjedtségük és hatásuk az életvitelünkre
 A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és
nemzetközi adatok elemzése
 Az alkoholfogyasztás élettani, pszichés és társadalmi hatásainak áttekintése, az
alkoholbetegség fogalmi értelmezése
 A különféle drogok élettani és pszichés hatásainak összehasonlító elemzése, a
drogfogyasztás különféle formáinak és társadalmi kezelésének megbeszélése
FOGALMAK
szenvedélybetegség, alkoholbetegség, függőség, életvitel, mentálhigiéné, drogtípusok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A dohányzás és a dohányzás okozta betegségek (dohányzás kultúrtörténete, dohányzás
káros hatásai) okainak és következményeinek példák alapján történő bemutatása
 Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről
 A rákbetegségek és a dohányzás kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk vagy film
megbeszélése
 Szakemberekkel történő konzultáció
 A témával kapcsolatos film elemzése, filmjegyzet készítése
TÉMAKÖR: Ételek, élelmiszerek, táplálkozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tudatosabban, rendszerszinten gondolkodik a táplálkozásról, személyes döntései során
figyelembe veszi az élelmiszeralapanyag-termelés, élelmiszer-előállítás, ételkészítés és
étrend-összeállítás szempontjait;
 a világélelmezést, éhezést és túltápláltságot, az élelmiszer-elosztás problémáit a
fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolja;
 biológiai tényekre alapozva érvel a fenntartható élelmiszer-előállítás mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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 esettanulmányok, cikkek alapján értelmezi az élelmiszer-minőség és az élelmiszerbiztonság fogalmait, ezek kapcsolatát az élelmiszerek tartósításával, ételek elkészítésével,
elfogyasztásával;
 konkrét példákkal igazolja a fenntarthatóság és a táplálkozási szokások kapcsolatát,
értelmezi az élelmiszer-fenntarthatóság fogalmát;
 megkülönbözteti és konkrét esetekben megfelelően alkalmazza az élelmiszer, táplálék és
tápanyag fogalmait;
 felismeri az élelmiszerekben található anyagoknak a környezeti, biológiai forrásoktól az
elfogyasztásukig tartó láncolatát, tudja, hogy az élelmiszerek minősége függ ezektől az
útvonalaktól, elemzi az egészségtani kockázati tényezőket;
 mindennapi életvitelében figyel az élelmiszerek és ételek eltarthatósági jellemzőire, érti az
ezzel kapcsolatos jelöléseket, ismeri a megfelelő tárolás és tartósítás módjait;
 környezeti fenntarthatóságra és egészségmegőrzésre alapozott mérlegelő szemlélettel
viszonyul vásárlási és étkezési szokásaihoz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az alapanyagok termelésétől az élelmiszerek előállításán át az ételkészítésig húzódó
láncolat felismerése
 Termesztett növények, tenyésztett állatok, élelmiszer, táplálék, tápanyag fogalmak
körüljárása, a fogalmak sokoldalú elemzése
 Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek
azonosítása, jelentőségének értékelése
 Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és
tartósítás eljárásainak megismerése
 A mikroorganizmusok és az ember kapcsolatainak sokoldalú elemzése (élelmiszertartósítás, élelmiszer-higiénia, betegségek, humán mikrobiom)
 Az ételkészítés során az alapanyagokban bekövetkező változások elemzése, az egyes
ételkészítési technológiák egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata
 A Föld növekvő népességének élelmezésével összefüggő ellentmondások és problémák
elemzése (túltermelés, élelmiszer-pazarlás, elhízási járvány, alultápláltság, éhínségek)
 A fenntarthatóságot figyelembe vevő, tudatos élelmiszer-fogyasztás szempontjainak
összegyűjtése, megbeszélése
FOGALMAK
 élelmiszer, étel, tápanyag, éhínség, ételtartósítás, tenyésztés, termesztés, helyi eredetű
élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fenntarthatóság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Információk gyűjtése arról, hogyan gondoskodnak az ellenőrző szervek a mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékek biztonságosságáról és megfelelő minőségéről, hogyan
támogatják a vállalkozásokat, a közösségeket, és hogyan segítik elő a fenntartható termelési
módszerek térhódítását
 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjának felkeresése, az ott található
közérdekű információk strukturális és tartalmi elemzése, egy érdekes információ
kiválasztása
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 Információk keresése az élelmiszer-tárolás és -tartósítás történeti előzményeiről, a
társadalmi-gazdasági jelentőségük megvitatása
 Információk keresése a világtájakra, nemzetekre jellemző élelmiszer-alapanyagokról és
ételkészítési technológiákról
 „Népek konyhája” bemutató készítése csoportmunkában
 Többféle élelmiszer-tartósítási eljárás gyakorlati megvalósítása, jegyzőkönyv készítése
 Élesztőgombák mikroszkópos vizsgálata, számlálása
 Élelmiszerek vizsgálata: gyorséttermi étkezés, E-számok, feliratok elemzése
 Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek,
diagnosztika, gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei,
megelőzhetőség, örökölhetőség
TÉMAKÖR: Az egészséges környezet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megőrzendő értékként gondol az egészségre, tudja, hogy azt a környezet káros hatásai is
veszélyeztethetik;
 lakókörnyezetének alakításában felhasználja biológiai ismereteit, adott esetben családjában
is érvel a levegőminőséggel, higiéniával, egészségkárosító berendezési tárgyakkal
kapcsolatban;
 érdeklődik a települése környezeti állapota iránt, az erre vonatkozó információk alapján
véleményt alkot, szükség esetén aktívan is bekapcsolódik helyi kezdeményezésekbe.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja, hogy a környezeti (biotikus,
abiotikus) hatásoknak meghatározó szerepe van testi és lelki egészségünkre;
 példákkal igazolja az egészséges környezet és a fenntarthatóság szoros összefüggéseit;
 megérti, hogy a környezetszennyezés súlyos egészségügyi károkat okozhat, és a
környezetvédelmet már a lakóhelyiségében kell elkezdeni, ismeri a lakóterek
levegőminőségét, ezen keresztül az ember egészségét befolyásoló legfontosabb vegyi
anyagokat, értékeli ezek határértékeken alapuló szabályozását;
 esettanulmányok, adatbázisok alapján elemzi a saját települése levegőminőségi helyzetét,
összehasonlításokat végez más településekkel, igyekszik azonosítani a szennyező
forrásokat, és számba veszi a helyzet javítására megtehető intézkedéseket;
 ismeretei alapján reális véleményt alakít ki az ivóvízminőséggel kapcsolatban, mérlegelő
szemlélettel viszonyul a különféle hiedelmekkel, divatokkal szemben;
 értékeli és védi a környezetében található parkokat, zöldövezeti területeket és természeti
tájakat, életvitelében helyet kap a természettel való rendszeres, pihenés és rekreáció jellegű
kapcsolat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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 Az emberi környezet rendszerszintű értelmezése, a testfelszíntől a globális szintig
 A mikroorganizmusok és az ember sokoldalú kapcsolatának vizsgálata, a mikrobák
jelenlétének pozitív és negatív hatásai
 A személyi higiénia szempontjainak és a tisztálkodás, testápolás megfelelő módszereinek
biológiai ismeretekre alapozott áttekintése
 A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok,
forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése
 Az építőanyagok, bútorok és a lakásberendezés egészséges környezettel való összefüggése,
a kiválasztási és tervezési szempontok megbeszélése
 A települési lakóövezetek levegőminőségének tényezői, a légszennyező anyagoknak (pl.
nitrogén-oxidok, lebegő por, ózon) való hosszú távú kitettség egészségkárosító hatásainak
felismerése
 A biológiai jellegű kommunális hulladékok (pl. ételmaradékok, zöldhulladékok)
csökkentési lehetőségeinek és a kezelés fenntartható formáinak megismerése
 Az ivóvíz (csapvíz) minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek
megbeszélése
 A városi/települési zöldterületek természetvédelmi, mikroklíma-javító és rekreációs
jelentőségének értékelése
 Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése
FOGALMAK
lebegő por, , nitrogén-oxidok, levegőminőség, vízminőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy lakóhely vagy egy város megtervezése a fenntarthatóság szempontjai alapján
 Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, következtetések levonása,
cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések megtervezése
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 Kerti komposztáló megtervezése, lehetőség szerint megépítése és fenntartása.
TÉMAKÖR: Genetikai örökségünk
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tényekre alapozott szemléletmóddal rendelkezik az ember genetikai meghatározottságáról,
ennek a környezettel és életmóddal való kölcsönhatásáról;
 megkülönbözteti a faj és a rassz fogalmát, ismeri az emberi rasszok közös eredetét és a
kialakulásuk folyamatát;
 érvel a különféle emberi rasszok másságában megnyilvánuló biológiai sokféleség előnyei
mellett, elutasítja a hátrányosan megkülönböztető rasszizmust.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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 példákat mutat be a gének (génhálózatok) megnyilvánulása és a környezeti hatások közötti
kapcsolatra;
 megadott szempontok alapján családfákat értelmez;
 ismeri, hogy a molekuláris genetikai módszerekkel örökletes betegségek
diagnosztizálhatók;
 felismeri, hogy a környezeti és életviteli hatások epigenetikai jellegű, nemzedékek közötti
átörökítést okozhatnak, ismer példákat ennek molekuláris szintű mechanizmusaira;
 hiteles forrásokra hivatkozva az öregedést kialakító folyamatokra vonatkozó elméletet
fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember öröklött és szerzett tulajdonságainak megkülönböztetése, ezek arányának és
összefüggésének elemzése
 A genetikai meghatározottság érvényre jutása, a genom és a fenom fogalmi
megkülönböztetése
 Az emberi faj sokféleségében rejlő biológiai és esztétikai értékek felismerése és elfogadása
 A családtörténet, a családfa biológiai alapú értelmezése, a generációk közötti
átörökíthetőség valószínűségi jellegének felismerése
 A fogantatástól a halálig tartó egyedfejlődés genetikai programozottságának, a növekedés
és fejlődés, valamint az öregedés folyamatának biológiai tényekre alapozott értelmezése
 A genetikai betegségek típusainak összehasonlítása esetleírások, kórtörténetek alapján
 A hajlam, a környezeti és életviteli hatások közötti összefüggés vizsgálata a poligénes
genetikai betegségek esetében
 A környezeti és életviteli hatások epigenetikai átörökítési lehetőségének felismerése
 A génvizsgálatokkal szerezhető információk jelentősége, a felmerülő etikai és életviteli
kérdések megbeszélése
FOGALMAK
genom és fenom, genetikai betegség, hajlam, epigenetika, örökölhetőség, egyénre szabott
gyógyászat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése a korábban tanult biológiai ismeretek
alapján
 Családon belül öröklődő külső hasonlóság eseteinek képek, albumok alapján történő
megvitatása
 Az emberi rasszok kialakulását, főbb típusait és azok keveredését bemutató kiselőadások,
projektmunka készítése
 A személyi azonosítás biomarkerekkel történő lehetőségeinek megismerése, az ezzel
kapcsolatos adatvédelmi problémák és kriminalisztikai vonatkozások megbeszélése
 A génvizsgálatokkal kapcsolatos egyéni és társadalmi előnyök és kockázatok megbeszélése

TÉMAKÖR: Biológia és jövő
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismerje fel, hogy a biológia tudományának robbanásszerű fejlődése a közeli és távolabbi
jövőben az életünk számos területét fogja befolyásolni;
 érdeklődik a biológia tudományának fejlődéséről szóló népszerűsítő források, hírek és
elemzések iránt, felidézi vagy felkutatja a hátterükben álló tudományos elveket;
 időszemlélete átfogja a múltból a jelenen át a közeli és a távolabbi jövőbe vezető fejlődési
folyamatokat, érti, hogy a jövőbeli eseményeket az egyre pontosabb tudományos modellek
is csak bizonyos valószínűséggel jelezhetik előre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– hiteles források ismerete alapján tájékozott a biológiai tudományok azon kutatási
területeiről, melyekben az egyén és környezete jövőjének kérdése kiemelt jelentőséggel bír;
– példák elemzése alapján megérti és elfogadja, hogy a modelleken alapuló előrejelzés
természeténél fogva valószínűségi jellegű, és a modellek bonyolultsága is korlátozott;
– ismer az ember várható élettartamának alakulását befolyásoló tényezőket, aktuális nemzeti
és világtrendeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tudományos alapon működő (pl. adatbázisok elemzésén alapuló) előrejelzés
fontosságának megértése (pl. klímaváltozás következményei, betegségek gyógyítása)
 A klímamodellek által adott valószínűségi jövőképek, forgatókönyvek biológiai
vonatkozásainak összegyűjtése, összehasonlítása
 A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben
várható eredményeinek áttekintése, értelmezése
FOGALMAK
tudományos előrejelzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A személyre szabott gyógyászat, molekuláris diagnosztika, e-páciens, nanomedicina,
bionikus szervek, preventív és prediktív gyógyászat, integrált profil fogalmakkal
kapcsolatos ismeretterjesztő cikkek, filmek keresése és elemzése
 A klímaváltozással kapcsolatos lehetséges következmények feltérképezése (élőlények
kipusztulása, elvándorlás; fertőzések, járványok terjedése, genetikailag módosított
élőlények stb.), vita
-

Vita az emberi életkor hosszabbodásával, mesterséges meghosszabbításával járó
következményekről Biológia – 11. évfolyam
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Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon tovább tanulok
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
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Biológia – 11. évfolyam
A középiskola 11. évfolyamán a biológia tantárgy célja a tanulók mindennapi életben
alkalmazható természettudományos műveltségének gyarapítása. Elsősorban a készségek,
képességek és attitűdök fejlesztése áll a tevékenységek középpontjában, amely a korábbi
években megszerzett tartalmi tudásra épülhet. A biológia tantárgy felkészíti a tanulókat a
társadalmi, gazdasági és médiakörnyezetben való tájékozódásra, a biológiai ismeretekre
alapozott, tudatos életvezetésre. Ennek legfontosabb pillére az egészségműveltség elmélyítése
és a fenntarthatóságot középpontba állító gondolkodás, életvezetés segítése. A tanulás-tanítás
során figyelembe kell venni a tanulók eltérő érdeklődését, a tantárgy iránti elkötelezettség
különböző szintjét. A tanulóközpontú, interaktív módszerek, a figyelemfelkeltő, mindennapi
élettel összefüggő témaválasztás, a tevékenységek széles köre segítheti a célok hatékony
megvalósítását. Az egyéni tanulás mellett fokozott jelentőségük van a tanulók
együttműködésére, kommunikációjára és munkamegosztására épülő tanulási módszereknek.
Az egészséggel, a természeti környezettel vagy az orvosi, biológiai technológiákkal kapcsolatos
sokféle vélemény, a gyakran előforduló tévhitek felszínre hozása és ütköztetése vitákban
történhet, amelyek segíthetnek az eltérő szempontok megismerésében és a megoldások
keresésében. A biológiai ismeretek alapján a tanulók olyan, tényekre alapozott jövőképet
állíthatnak maguk elé, amely pozitív szemlélettel segíti az aktív cselekvést mind az egészségük,
mind a természeti környezet értékeinek megóvásában. Ezen az évfolyamon lehetőség szerint
mind nagyobb mértékben be kell építeni a korszerű infokommunikációs technológiákat a
tanulás-tanítás folyamatába. A digitális információs térben való tájékozódás, a virtuális
csoportokban történő tanulás, az iskolán kívüli tudásépítésre való nevelés e nélkül nehezen
megvalósítható. Ebben a környezetben a tanulás eredménye lehet egy olyan produktum (pl.
elektronikus portfólió), amely tükrözi a tanév során elvégzett, a leírt tudástartalomra
vonatkoztatott tevékenységet és elemzi az elért eredményeket.
A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a
tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító
tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése,
az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.
Kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok
megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek
és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a
képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos,
interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és
megosztását segítik.
Digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból
szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban
végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő
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tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat
létre, eredményeit megoszthatja társaival.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló
alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle
állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett
megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak
levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai
elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az
egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása
gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és
különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő
szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a
biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött
és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek
kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív
tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő
tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség
adásának és elfogadásának képességét.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő
természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő
kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az
élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre
való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.
A 11. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban
és módon kerül integrálásra a két témahét.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

A mi bolygónk: Az élet története

6

A mi bolygónk: Földi édenkertek

6

Alkalmazkodás a változó környezethez

9
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Velünk élő élővilág

6

Testünk az időben

6

Utak az egészséghez

6

Szenvedélyeink nyomában

6

Ételek, élelmiszerek, táplálkozás

8

Az egészséges környezet

6

Genetikai örökségünk

6

Biológia és jövő

7

Összes óraszám:

72

TÉMAKÖR: A mi bolygónk: Az élet története
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élet kialakulását és fejlődési mérföldköveit is magában foglaló földtörténeti
időszemlélettel rendelkezik;,
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezésére és további alakulására vonatkozó feltételeket, elméleteket
fogalmaz meg, a történéseket a megfelelő időskálán elhelyezi, ezekhez hiteles forrásokat
használ fel;
 értelmezi az evolúció fogalmát, alkalmazza a fajok kialakulására és kihalására vonatkozó
magyarázatok megfogalmazásában;
 az evolúcióval kapcsolatos tévképzetek eloszlatására felhasználja az evolúciókutatás
eredményeit;
 érti a mikroorganizmusok szerepének jelentőségét az élet kialakulásában;
 érdeklődik a földtörténeti múlt iránt, tájékozott a már kihalt, jelentősebb élőlénycsoportok
főbb jellemzőivel és a velük kapcsolatos evolúciós eseményekkel kapcsolatban;
 a Naprendszer égitesteinek fizikai, kémiai jellemzését felhasználva tényekkel alátámasztott
véleményt fogalmaz meg a Földön kívüli élet lehetőségeiről, az ezzel kapcsolatos kutatások
céljáról, irányairól és eddigi eredményeiről.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élet fogalmának körüljárása, az életfeltételek elemzése (miért alkalmas a Föld az életre)
 Az ősi Föld és a mai környezetünk közötti lényegi különbségek (pl. oxigén jelenléte,
átlaghőmérséklet) bemutatása
 A földtörténet idődimenzióinak megértése, az időskála egységeiről való tájékozódás
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 A földtörténeti múltról szerezhető tudásunk forrásainak elemzése (pl. fosszíliák,
lenyomatok, kövületek), a közvetett és a közvetlen kormeghatározási módszerek elvének
megértése
 Az élővilág főbb fejlődési szakaszainak és történéseinek időbeli elhelyezése
 A korai mikrobiális életközösségek jelentőségének felismerése, a kemo- és fotoautotrófia
megjelenésének és hatásainak (pl. sztromatolitok oxigéntermelése) értékelése
 A jelentősebb fajkeletkezési és kihalási események időbeli elhelyezése, az okokra
vonatkozó elméletek mérlegelő áttekintése
 A kihalt őshüllők néhány csoportjának és fajainak tanulmányozása, bemutatása
 Az emlősök és a madarak térnyerésére vezető okok és folyamatok elemzése
 Az evolúcióval kapcsolatos elméletek és tévhitek elemzése
FOGALMAK
élet, életfeltételek, evolúció, földtörténeti időskála, prekambrium, kambrium, kemoszintézis,
fotoszintézis, sztromatolit, kihalási esemény

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet jellemzőinek megfigyelése választott élőlényeken
 Az élet fogalmával és evolúciós fejlődésével kapcsolatos meglévő tudás felszínre hozása,
pl. szófelhő, fogalmi térkép készítése, csoportos megbeszélése
 A földtörténeti időskála felvázolása, érzékelhetővé tétele (pl. az események egy évbe vagy
egy napba sűrítésével)
 Az evolúcióval és a földi élet történetével, a Földön kívüli élet kutatásával kapcsolatos
hiteles internetes források felkutatása
 Az evolúció közvetlen vagy közvetett bizonyítékának bemutatása kiselőadás keretében
 Vita megszervezése és lebonyolítása az evolúció, a földtörténet témakörében
 A kozmikus és geológiai hatások (napfény és más sugárzások, becsapódások, vulkánosság,
lemeztektonika) és a földi élet összefüggésének sokoldalú elemzése
 A napfény és a földi élet kapcsolatát bemutató rövidfilm készítése és bemutatása
Témakör: A mi bolygónk: Földi édenkertek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeretekben és érzelmekben gazdagabb képet alkot a Föld sokszínű élővilágáról;
 megérti, hogy a Föld életközösségei részekből álló egységes egészként értelmezhetők,
amelyben bonyolult kölcsönhatások biztosítják a rendszer egyensúlyát;
 tudja, hogy a Föld mai környezeti állapota, a levegő, a talaj és a vizek összetétele az élővilág
közreműködésével alakult ki és marad fenn folyamatosan, ezért az élővilág változása
visszahat a nem élő környezet állapotára is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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 a Föld nagy zonális életközösségeit elhelyezi a földrajzi térképen;
 megérti és példákkal igazolja az élettelen és élő környezeti tényezők egymásrautaltságát;
 leírások, képek és videók keresése és elemzése alapján beszámolót készít a jellegzetes
szárazföldi biomok, pl. a sivatagok, esőerdők, és/vagy a tengeri életközösségek, pl.
korallszirtek, sarkvidéki tengerek jellegzetes élőlényeiről, a környezet és az élővilág
állapotáról, igazolja a biomok élővilágának sokszínűségét és sérülékenységét;
 képes a bioszférát önszabályozó ökológiai rendszerként is értelmezni, ismeri a Gaia-elmélet
alapvető állításait, amelyekkel kapcsolatban véleményt, következtetéseket fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A földi élővilág jellegzetes, globális szintű, jól megkülönböztethető életközösségeinek
összehasonlítása, jellemzése
 Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata
néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag,
esőerdő, lomberdő)
 A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti
kapcsolatok bemutatása
 A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása,
szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és
jelentőségének megbeszélése
 A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése
FOGALMAK
bioszféra, biom, éghajlat, tundra, tajga, lomberdő, esőerdő, szavanna, tengerek élővilága,
plankton, Gaia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A biomok típusait, földrajzi elhelyezkedését és az éghajlati övek összefüggését bemutató
ábrák elemzése
 Egy érdekesnek tartott életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása
csoportmunkában
 Természetfilmek megnézése, a látottak alapján a biomokat, életközösségeket bemutató
jegyzetek, fogalmi térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása
 Műholdfelvételek keresése, az élővilágra, annak állapotára utaló jelek megbeszélése
 Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai
ismeretek alapján történő megbeszélése
 Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények
megbeszélése
TÉMAKÖR: Alkalmazkodás a változó környezethez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 komplexebb képet alkot a környezet fogalmáról, ebbe az egyes elemek mellett a jellemző
változásokat, folyamatokat és egyensúlyokat is beilleszti;
 tényekre alapozott, többszempontú véleményt alkot az ember és az élő természet
viszonyáról, az egyoldalú, túlzó vagy éppen lekicsinylő álláspontot nem fogadja el.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megérti és példákkal igazolja, hogy az élőlények környezetének lassú, fokozatos
változásával új fajok jöhetnek létre, egyensúlyi helyzetet alakítva ki az adott faj és a
környezet között;
– felismeri, hogy a környezeti tényezők túl gyors változását az élőlények képtelenek követni,
ami az élővilág pusztulásához, a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezethet;
– megérti, hogy egyéni és közösségi szinten is intézkedések szükségesek az éghajlatváltozás
ügyében, mérlegeli a lehetséges alternatívákat, véleményt alkot és érvel;
– megérti, miért globális probléma az édesvízhiány, a vizek szennyezettsége, megfogalmazza
az egyén és a közösség lehetőségeit a problémák megoldására, az erre vonatkozó aktív
tevékenységekre;
– szakkönyvek, internetes források segítségével felfedezi lakóhelyének természetvédelmi
értékeit, megérti a határozókulcsok elvét, a fajok ökológiai mutatóit kapcsolatba hozza az
élőlény környezethez való alkalmazkodásával;
– példák segítségével bemutatja az idegenhonos inváziós fajok megjelenésének okait és
következményeit;
– példákon, személyes tapasztalatokon keresztül tájékozódik a környezet és
természetvédelem szervezett lehetőségeiről, a hatósági jogkörökről és felelősségekről,
valamint a civil szervezetek munkájáról.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A külső környezeti tényezők megváltozásának (pl. vízellátottság, talajminőség, fény- és
hőmérsékleti viszonyok megváltozása) hatására kialakult növényi életműködések elemzése
 Az emberi civilizáció megjelenésével és fejlődésével összefüggő környezeti változások, a
bioszférát átalakító hatások elemzése
 Az ember természetátalakító tevékenységével összefüggő társadalmi, gazdasági okok és
következmények példák alapján való elemzése
 Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes
életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése
 Az élőlények természetes kipusztulásának okelemzése
 A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy
közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és
várható következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az
alkalmazkodás lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása
 Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak
vizsgálata példák alapján
 A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján
való elemzése
 Az aktív és passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása
 A fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése Magyarországon: környezeti, társadalmi
és gazdasági tényezők elemzése
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FOGALMAK
élőhely, alkalmazkodás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, vízminőség, talajminőség,
levegőminőség,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hulladékgazdálkodás,
energiagazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A csírázás vizsgálata (külső, belső feltételek), a csíranövények fejlődésének nyomon
követése különböző tápanyag-ellátottság és különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 A fotoszintézis és a biológiai oxidáció vizsgálata különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 Egy környezeti probléma modellezése (pl. háztartási vegyszerek okozta talajszennyezés
hatása a növények életműködésére, fejlődésére)
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A testfelépítés és az alkalmazkodás bemutatása rendszertani bélyegek segítségével,
problémák elemzésével
 Növényismeret és Állatismeret c. könyv (vagy ezekkel megegyező tartalmú forrás)
használata, ökológiai jellemzők, a természetvédelmi értékek leírása
 Környezet- és/vagy természetvédelemmel összefüggő esettanulmányok megbeszélése,
egyéni tapasztalatok és vélemények megfogalmazása
 Környezet- és/vagy természetvédelmi problémák feltárása, megoldások, aktivitási
lehetőségek keresése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése a hiteles források feltüntetésével
 Plakát tervezése A Föld és az élet megóvása témakörben
 Forrásfelkutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése
 Természetfilmek elemzése (pl. Our Planet, Vad Magyarország, Rejtett tájakon), filmnapló
készítése és bemutatása
TÉMAKÖR: Velünk élő élővilág
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri, hogy az élő természet jelen van az épített települési és lakókörnyezetben is, de
ezek az élőlények az ember sajátos szempontjai szerint minősülnek hasznosnak vagy
károsnak;
 az élet fogalmát a szabad szemmel nem látható mikrobákra is kiterjeszti, környezeti
gondolkodásában és életvitelében figyelembe veszi a vírusok, baktériumok és gombák
folytonos jelenlétét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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 értékel és bemutat az emberrel állandó, illetve gyakori kapcsolatban lévő élőlényeket,
megfigyelésekkel és vizsgálatokkal igazolja a közvetlen környezet élővilágának
sokszínűségét és alkalmazkodását;
 mikrobiológiai ismeretekre alapozott higiéniai szemlélettel rendelkezik, amelyet
mindennapi életmódjában (pl. a testápolás, étkezés, lakókörnyezet tisztán tartása) is
igyekszik érvényesíteni;
 megfigyeli a lakókörnyezetében előforduló állatokat, azonosít gyakoribb növényfajokat,
értékeli a biológiai sokféleség jeleit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember közvetlen és tágabb környezetében élő növények és állatok vizsgálata, jellegzetes
csoportok és fajok megismerése
 Az emberi test mikrobiális életközössége (mikrobiom) biológiai jelentőségének értékelése
 A lakásokban tartott növények és társállatok életminőséggel összefüggő szerepének
értékelése, a megfelelő gondozási módok és azok fontosságának megismerése
 A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág
megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése
 A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj
megfigyelése, leírása
 A városi kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, fajának
azonosítása, felismerése
FOGALMAK
élőhely, abiotikus tényező, mikroklíma, bélflóra, mikrobiom, botanikus kert
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A közvetlen környezet élővilágának feltérképezése határozókulcs használata segítségével,
ökológiai jellemzők alapján
 Társállatok, hobbiállatok testfelépítésének, élettanának és viselkedésének kiselőadás
keretében történő bemutatása
 Botanikus kertek, állatkertek felkeresése, interneten elérhető példák összehasonlítása, a
tapasztalatok megbeszélése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése hiteles források feltüntetése mellett
 Települési ökológiai projekt szervezése
TÉMAKÖR: Testünk az időben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a személyes életére vonatkozó tágabb és tudatosabb, jövőorientált időszemlélettel
rendelkezik;
 a kortársaihoz viszonyítva reálisan értékeli a saját fejlődését, tudja, hogy ebben jelentős
eltérések vannak mind a nemek, mind az egyének tekintetében;
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 a biológiai fejlődését és testi adottságait reálisan megítélő, a sokféleséget elfogadó,
kiegyensúlyozott testképpel rendelkezik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai szempontból is elemzi a fogantatástól a halálig
tartó életfolyamatok főbb szakaszait és lépéseit;
 érvel az élet tisztelete és védelme mellett;
 érti, hogy az emberi élet biológiai értelemben a fogantatással kezdődik, de a magzati élet
védelmét a társadalmi környezetnek megfelelően a jog eszközeivel szabályozzák;
 ismeri a fogamzás optimális előfeltételeit;
 felismeri, hogy a fiatalkori, majd az időskori fejlődés egyaránt az élet része, amelyet az
öröklődés mellett a környezet és az életvitel is alakíthat;
 ismeri a testkép és az énkép kialakulásának tényezőit, megérti, hogy a testtudatosság egész
életen át fejleszthető.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az egyedi élet kezdete: a fogamzással összefüggő biológiai jellegű kérdések megbeszélése
 A szülés, születés biológiai történéseinek megismerése
 Az ember életkori szakaszait jellemző testi és szellemi változások áttekintése
 A személyiségfejlődés néhány pszichológiai modelljének (pl. Erikson, Maslow)
összehasonlítása, megbeszélése
 A testkép, énkép fogalma, biológiai és pszichológiai aspektusainak elemzése
 Az öregedés evolúciós, élettani és társadalmi okainak és mechanizmusának áttekintése, a
befolyásoló életviteli és környezeti tényezők azonosítása
FOGALMAK
fogamzás, szülés; csecsemő-, kisgyermek-, fiatal-, felnőtt- és időskor; öregedés,
személyiségfejlődés, énkép, testkép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Folyamatábra rajzolása a magzati fejlődést jellemző rajzok, fotók, videók alapján
 A szüléssel összefüggő élethelyzetek, orvosi beavatkozási lehetőségek megbeszélése, a
téma történelmi elemzése
 A biológiai kor és az ember testi megjelenése, az ember öltözködése és viselkedése közötti
összefüggések történeti elemzése, a generációk közötti kapcsolatok és konfliktusok
példáinak megbeszélése
 Pszichológiai esettanulmányok megbeszélése a személyiségfejlődéssel, a testkép és énkép
fogalmakkal kapcsolatban
 Pszichológussal történő órai konzultáció
 Az öregedéskutatás néhány érdekes irányának és eddigi eredményének megvitatása
TÉMAKÖR: Utak az egészséghez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felelősen gondolkodik az egészségről, felismeri, hogy az nem pusztán adottság, de tenni is
kell érte;
 a megelőzést helyezi a betegségek elkerülésének fókuszába;
 ismeri a népbetegség fogalmát, tudja ezek főbb formáit, statisztikai adatok elemzésével
következtetéseket fogalmaz meg velük kapcsolatban;
 érti és elfogadja, hogy az egészségügyi rendszer a társadalom anyagi ráfordítását igényli,
de emellett szükség van az öngondoskodásra is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja a környezeti hatások és az életvitel
szerepét a betegségek megelőzésében, kialakulásában;
 szaktárgyi tudását képes alkalmazni az elsősegélynyújtásban, betegápolásban is, ehhez
rendelkezik a megfelelő gyakorlati készségekkel is;
 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, a korai felismerést lehetővé
tevő diagnosztikai lehetőségeket, ezzel összefüggésben vizsgálja a gyógyulási esélyeket;
 tényekre alapozott véleményt alkot a rákbetegségek kialakulására vezető környezeti
tényezőkkel kapcsolatban, tudja, hogy megfelelő életmód esetén van esély a betegség
elkerülésére;
 érti és elfogadja az egyén lehetőségeit és felelősségét a leggyakoribb fertőző
megbetegedések megelőzésében, tájékozott a védőoltások fontosságáról és az
antibiotikumok helyes használatáról;
 példákat említ a történelem nagy járványaira, megfogalmazza a kiváltó okokat;
 felismeri a szűrővizsgálatoknak a kockázatok és betegségek korai felismerésében játszott
szerepét, erre felhívja családtagjai figyelmét is.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Annak bemutatása, hogy a megfelelő életvitel (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné) hogyan
segíti elő az egészség fenntartását, a betegségek kialakulásának, a vezető halálokoknak a
megelőzését, az utódgenerációk védelmét (epigenetikai hatás)
 A gyakoribb és a térségünkben (pl. a klímaváltozás miatt) terjedőben lévő fertőző
betegségek főbb jellemzőinek (fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi
védelem) bemutatása
 A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati
tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése
 A rákbetegségek lehetséges megelőzésének ismertetése, a célzott kezelés fogalmának
értelmezése, a környezeti tényezők szerepének megértése a betegség kialakulásában
 A korszerű gyógyítási technológiák költséghátterének elemzése, az egészségügyi ellátással
kapcsolatos társadalmi ráfordítás szükségességének felismerése
 Az elsősegélynyújtással és otthonápolással kapcsolatos alapvető ismeretek alkalmazása a
mindennapi életben
FOGALMAK
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betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, célzott kezelés,
elsősegélynyújtás, otthonápolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy kórház virtuális bejárása (melyik osztályokon milyen betegségeket gyógyítanak?)
 Vérnyomás, pulzusszám, légzésszám mérése, adatok elemzése
 A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát, illetve a célzott terápia lehetőségét
bemutató ismeretterjesztő cikk értelmezése
 A járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, kiselőadás készítése
 Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika,
gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség,
örökölhetőség
 Az egészségügyi, orvosi ellátás költségeivel, egyéni és társadalmi szintű finanszírozásával,
a hozzáférés eltérő lehetőségeivel kapcsolatos vita
 Gyakorlati helyi vizsga elsősegélynyújtásból
 Szakemberekkel (védőnő, mentős, ápoló, orvos) történő órai konzultáció

TÉMAKÖR: Szenvedélyeink nyomában
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az egészséggel kapcsolatos problémák vizsgálatában társadalmi, gazdasági szempontokat is
figyelembe vesz;
 a szenvedélybetegek iránt megértő, figyelembe veszi ennek pszichés és szervi hátterét, de
önmaga és a környezetében élők esetében cselekvően igyekszik megelőzni a
szenvedélybetegségek (pl. az alkohol- vagy a drogfüggőség) kialakulását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 hiteles források felhasználásával bemutatja az egyes szenvedélybetegség-típusok
jellegzetességeit, az egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezőit, a függőség
komplex okait és a gyógykezelés lehetőségeit;
 a légzőszervi megbetegedések népegészségügyi adatait összefüggésbe hozza a dohányzási
szokásokkal, biológiai ismeretei alapján érvel a káros hatásokat okozó szenvedély ellen;
 ismeri a különféle drogok, pszichotróp szerek biológiai hatásmechanizmusait,
megkülönbözteti az alkalmi droghasználóra és a drogfüggő személyre gyakorolt pszichés
és szervi hatásokat;
 reális véleményt alkot az alkoholfogyasztás kultúrához köthető, valamint alkoholbetegséget
jelentő formáiról, tisztában van a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás egészségkárosító
hatásaival.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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 A szenvedélyek és függőségek kialakulását elősegítő biológiai mechanizmusok, társadalmi
tényezők és következmények azonosítása
 A függőségek különféle típusai, elterjedtségük és hatásuk az életvitelünkre
 A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és
nemzetközi adatok elemzése
 Az alkoholfogyasztás élettani, pszichés és társadalmi hatásainak áttekintése, az
alkoholbetegség fogalmi értelmezése
 A különféle drogok élettani és pszichés hatásainak összehasonlító elemzése, a
drogfogyasztás különféle formáinak és társadalmi kezelésének megbeszélése
FOGALMAK
szenvedélybetegség, alkoholbetegség, függőség, életvitel, mentálhigiéné, drogtípusok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A dohányzás és a dohányzás okozta betegségek (dohányzás kultúrtörténete, dohányzás
káros hatásai) okainak és következményeinek példák alapján történő bemutatása
 Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről
 A rákbetegségek és a dohányzás kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk vagy film
megbeszélése
 Szakemberekkel történő konzultáció
 A témával kapcsolatos film elemzése, filmjegyzet készítése

TÉMAKÖR: Ételek, élelmiszerek, táplálkozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tudatosabban, rendszerszinten gondolkodik a táplálkozásról, személyes döntései során
figyelembe veszi az élelmiszeralapanyag-termelés, élelmiszer-előállítás, ételkészítés és
étrend-összeállítás szempontjait;
 a világélelmezést, éhezést és túltápláltságot, az élelmiszer-elosztás problémáit a
fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolja;
 biológiai tényekre alapozva érvel a fenntartható élelmiszer-előállítás mellett.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 esettanulmányok, cikkek alapján értelmezi az élelmiszer-minőség és az élelmiszerbiztonság fogalmait, ezek kapcsolatát az élelmiszerek tartósításával, ételek elkészítésével,
elfogyasztásával;
 konkrét példákkal igazolja a fenntarthatóság és a táplálkozási szokások kapcsolatát,
értelmezi az élelmiszer-fenntarthatóság fogalmát;
 megkülönbözteti és konkrét esetekben megfelelően alkalmazza az élelmiszer, táplálék és
tápanyag fogalmait;
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 felismeri az élelmiszerekben található anyagoknak a környezeti, biológiai forrásoktól az
elfogyasztásukig tartó láncolatát, tudja, hogy az élelmiszerek minősége függ ezektől az
útvonalaktól, elemzi az egészségtani kockázati tényezőket;
 mindennapi életvitelében figyel az élelmiszerek és ételek eltarthatósági jellemzőire, érti az
ezzel kapcsolatos jelöléseket, ismeri a megfelelő tárolás és tartósítás módjait;
 környezeti fenntarthatóságra és egészségmegőrzésre alapozott mérlegelő szemlélettel
viszonyul vásárlási és étkezési szokásaihoz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az alapanyagok termelésétől az élelmiszerek előállításán át az ételkészítésig húzódó
láncolat felismerése
 Termesztett növények, tenyésztett állatok, élelmiszer, táplálék, tápanyag fogalmak
körüljárása, a fogalmak sokoldalú elemzése
 Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek
azonosítása, jelentőségének értékelése
 Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és
tartósítás eljárásainak megismerése
 A mikroorganizmusok és az ember kapcsolatainak sokoldalú elemzése (élelmiszertartósítás, élelmiszer-higiénia, betegségek, humán mikrobiom)
 Az ételkészítés során az alapanyagokban bekövetkező változások elemzése, az egyes
ételkészítési technológiák egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata
 A Föld növekvő népességének élelmezésével összefüggő ellentmondások és problémák
elemzése (túltermelés, élelmiszer-pazarlás, elhízási járvány, alultápláltság, éhínségek)
 A fenntarthatóságot figyelembe vevő, tudatos élelmiszer-fogyasztás szempontjainak
összegyűjtése, megbeszélése
FOGALMAK
 élelmiszer, étel, tápanyag, éhínség, ételtartósítás, tenyésztés, termesztés, helyi eredetű
élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fenntarthatóság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Információk gyűjtése arról, hogyan gondoskodnak az ellenőrző szervek a mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékek biztonságosságáról és megfelelő minőségéről, hogyan
támogatják a vállalkozásokat, a közösségeket, és hogyan segítik elő a fenntartható termelési
módszerek térhódítását
 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjának felkeresése, az ott található
közérdekű információk strukturális és tartalmi elemzése, egy érdekes információ
kiválasztása
 Információk keresése az élelmiszer-tárolás és -tartósítás történeti előzményeiről, a
társadalmi-gazdasági jelentőségük megvitatása
 Információk keresése a világtájakra, nemzetekre jellemző élelmiszer-alapanyagokról és
ételkészítési technológiákról
 „Népek konyhája” bemutató készítése csoportmunkában
 Többféle élelmiszer-tartósítási eljárás gyakorlati megvalósítása, jegyzőkönyv készítése
 Élesztőgombák mikroszkópos vizsgálata, számlálása
 Élelmiszerek vizsgálata: gyorséttermi étkezés, E-számok, feliratok elemzése
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 Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek,
diagnosztika, gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei,
megelőzhetőség, örökölhetőség
TÉMAKÖR: Az egészséges környezet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megőrzendő értékként gondol az egészségre, tudja, hogy azt a környezet káros hatásai is
veszélyeztethetik;
 lakókörnyezetének alakításában felhasználja biológiai ismereteit, adott esetben családjában
is érvel a levegőminőséggel, higiéniával, egészségkárosító berendezési tárgyakkal
kapcsolatban;
 érdeklődik a települése környezeti állapota iránt, az erre vonatkozó információk alapján
véleményt alkot, szükség esetén aktívan is bekapcsolódik helyi kezdeményezésekbe.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja, hogy a környezeti (biotikus,
abiotikus) hatásoknak meghatározó szerepe van testi és lelki egészségünkre;
 példákkal igazolja az egészséges környezet és a fenntarthatóság szoros összefüggéseit;
 megérti, hogy a környezetszennyezés súlyos egészségügyi károkat okozhat, és a
környezetvédelmet már a lakóhelyiségében kell elkezdeni, ismeri a lakóterek
levegőminőségét, ezen keresztül az ember egészségét befolyásoló legfontosabb vegyi
anyagokat, értékeli ezek határértékeken alapuló szabályozását;
 esettanulmányok, adatbázisok alapján elemzi a saját települése levegőminőségi helyzetét,
összehasonlításokat végez más településekkel, igyekszik azonosítani a szennyező
forrásokat, és számba veszi a helyzet javítására megtehető intézkedéseket;
 ismeretei alapján reális véleményt alakít ki az ivóvízminőséggel kapcsolatban, mérlegelő
szemlélettel viszonyul a különféle hiedelmekkel, divatokkal szemben;
 értékeli és védi a környezetében található parkokat, zöldövezeti területeket és természeti
tájakat, életvitelében helyet kap a természettel való rendszeres, pihenés és rekreáció jellegű
kapcsolat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi környezet rendszerszintű értelmezése, a testfelszíntől a globális szintig
 A mikroorganizmusok és az ember sokoldalú kapcsolatának vizsgálata, a mikrobák
jelenlétének pozitív és negatív hatásai
 A személyi higiénia szempontjainak és a tisztálkodás, testápolás megfelelő módszereinek
biológiai ismeretekre alapozott áttekintése
 A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok,
forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése
 Az építőanyagok, bútorok és a lakásberendezés egészséges környezettel való összefüggése,
a kiválasztási és tervezési szempontok megbeszélése
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 A települési lakóövezetek levegőminőségének tényezői, a légszennyező anyagoknak (pl.
nitrogén-oxidok, lebegő por, ózon) való hosszú távú kitettség egészségkárosító hatásainak
felismerése
 A biológiai jellegű kommunális hulladékok (pl. ételmaradékok, zöldhulladékok)
csökkentési lehetőségeinek és a kezelés fenntartható formáinak megismerése
 Az ivóvíz (csapvíz) minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek
megbeszélése
 A városi/települési zöldterületek természetvédelmi, mikroklíma-javító és rekreációs
jelentőségének értékelése
 Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése
FOGALMAK
lebegő por, , nitrogén-oxidok, levegőminőség, vízminőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy lakóhely vagy egy város megtervezése a fenntarthatóság szempontjai alapján
 Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, következtetések levonása,
cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések megtervezése
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 Kerti komposztáló megtervezése, lehetőség szerint megépítése és fenntartása

TÉMAKÖR: Genetikai örökségünk
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tényekre alapozott szemléletmóddal rendelkezik az ember genetikai meghatározottságáról,
ennek a környezettel és életmóddal való kölcsönhatásáról;
 megkülönbözteti a faj és a rassz fogalmát, ismeri az emberi rasszok közös eredetét és a
kialakulásuk folyamatát;
 érvel a különféle emberi rasszok másságában megnyilvánuló biológiai sokféleség előnyei
mellett, elutasítja a hátrányosan megkülönböztető rasszizmust.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákat mutat be a gének (génhálózatok) megnyilvánulása és a környezeti hatások közötti
kapcsolatra;
 megadott szempontok alapján családfákat értelmez;
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 ismeri, hogy a molekuláris genetikai módszerekkel örökletes betegségek
diagnosztizálhatók;
 felismeri, hogy a környezeti és életviteli hatások epigenetikai jellegű, nemzedékek közötti
átörökítést okozhatnak, ismer példákat ennek molekuláris szintű mechanizmusaira;
 hiteles forrásokra hivatkozva az öregedést kialakító folyamatokra vonatkozó elméletet
fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember öröklött és szerzett tulajdonságainak megkülönböztetése, ezek arányának és
összefüggésének elemzése
 A genetikai meghatározottság érvényre jutása, a genom és a fenom fogalmi
megkülönböztetése
 Az emberi faj sokféleségében rejlő biológiai és esztétikai értékek felismerése és elfogadása
 A családtörténet, a családfa biológiai alapú értelmezése, a generációk közötti
átörökíthetőség valószínűségi jellegének felismerése
 A fogantatástól a halálig tartó egyedfejlődés genetikai programozottságának, a növekedés
és fejlődés, valamint az öregedés folyamatának biológiai tényekre alapozott értelmezése
 A genetikai betegségek típusainak összehasonlítása esetleírások, kórtörténetek alapján
 A hajlam, a környezeti és életviteli hatások közötti összefüggés vizsgálata a poligénes
genetikai betegségek esetében
 A környezeti és életviteli hatások epigenetikai átörökítési lehetőségének felismerése
 A génvizsgálatokkal szerezhető információk jelentősége, a felmerülő etikai és életviteli
kérdések megbeszélése
FOGALMAK
genom és fenom, genetikai betegség, hajlam, epigenetika, örökölhetőség, egyénre szabott
gyógyászat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése a korábban tanult biológiai ismeretek
alapján
 Családon belül öröklődő külső hasonlóság eseteinek képek, albumok alapján történő
megvitatása
 Az emberi rasszok kialakulását, főbb típusait és azok keveredését bemutató kiselőadások,
projektmunka készítése
 A személyi azonosítás biomarkerekkel történő lehetőségeinek megismerése, az ezzel
kapcsolatos adatvédelmi problémák és kriminalisztikai vonatkozások megbeszélése
 A génvizsgálatokkal kapcsolatos egyéni és társadalmi előnyök és kockázatok megbeszélése
TÉMAKÖR: Biológia és jövő
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

533

 ismerje fel, hogy a biológia tudományának robbanásszerű fejlődése a közeli és távolabbi
jövőben az életünk számos területét fogja befolyásolni;
 érdeklődik a biológia tudományának fejlődéséről szóló népszerűsítő források, hírek és
elemzések iránt, felidézi vagy felkutatja a hátterükben álló tudományos elveket;
 időszemlélete átfogja a múltból a jelenen át a közeli és a távolabbi jövőbe vezető fejlődési
folyamatokat, érti, hogy a jövőbeli eseményeket az egyre pontosabb tudományos modellek
is csak bizonyos valószínűséggel jelezhetik előre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– hiteles források ismerete alapján tájékozott a biológiai tudományok azon kutatási
területeiről, melyekben az egyén és környezete jövőjének kérdése kiemelt jelentőséggel bír;
– példák elemzése alapján megérti és elfogadja, hogy a modelleken alapuló előrejelzés
természeténél fogva valószínűségi jellegű, és a modellek bonyolultsága is korlátozott;
– ismer az ember várható élettartamának alakulását befolyásoló tényezőket, aktuális nemzeti
és világtrendeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tudományos alapon működő (pl. adatbázisok elemzésén alapuló) előrejelzés
fontosságának megértése (pl. klímaváltozás következményei, betegségek gyógyítása)
 A klímamodellek által adott valószínűségi jövőképek, forgatókönyvek biológiai
vonatkozásainak összegyűjtése, összehasonlítása
 A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben
várható eredményeinek áttekintése, értelmezése
FOGALMAK
tudományos előrejelzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A személyre szabott gyógyászat, molekuláris diagnosztika, e-páciens, nanomedicina,
bionikus szervek, preventív és prediktív gyógyászat, integrált profil fogalmakkal
kapcsolatos ismeretterjesztő cikkek, filmek keresése és elemzése
 A klímaváltozással kapcsolatos lehetséges következmények feltérképezése (élőlények
kipusztulása, elvándorlás; fertőzések, járványok terjedése, genetikailag módosított
élőlények stb.), vita
-

Vita az emberi életkor hosszabbodásával, mesterséges meghosszabbításával járó
következményekről Biológia – 11. évfolyam
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Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon tovább tanulok
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
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Biológia – 11. évfolyam
A középiskola 11. évfolyamán a biológia tantárgy célja a tanulók mindennapi életben
alkalmazható természettudományos műveltségének gyarapítása. Elsősorban a készségek,
képességek és attitűdök fejlesztése áll a tevékenységek középpontjában, amely a korábbi
években megszerzett tartalmi tudásra épülhet. A biológia tantárgy felkészíti a tanulókat
a társadalmi, gazdasági és médiakörnyezetben való tájékozódásra, a biológiai ismeretekre
alapozott, tudatos életvezetésre. Ennek legfontosabb pillére az egészségműveltség
elmélyítése és a fenntarthatóságot középpontba állító gondolkodás, életvezetés segítése. A
tanulás-tanítás során figyelembe kell venni a tanulók eltérő érdeklődését, a tantárgy iránti
elkötelezettség különböző szintjét. A tanulóközpontú, interaktív módszerek, a
figyelemfelkeltő, mindennapi élettel összefüggő témaválasztás, a tevékenységek széles
köre segítheti a célok hatékony megvalósítását. Az egyéni tanulás mellett fokozott
jelentőségük
van
a
tanulók
együttműködésére,
kommunikációjára
és
munkamegosztására épülő tanulási módszereknek. Az egészséggel, a természeti
környezettel vagy az orvosi, biológiai technológiákkal kapcsolatos sokféle vélemény, a
gyakran előforduló tévhitek felszínre hozása és ütköztetése vitákban történhet, amelyek
segíthetnek az eltérő szempontok megismerésében és a megoldások keresésében. A
biológiai ismeretek alapján a tanulók olyan, tényekre alapozott jövőképet állíthatnak
maguk elé, amely pozitív szemlélettel segíti az aktív cselekvést mind az egészségük, mind
a természeti környezet értékeinek megóvásában. Ezen az évfolyamon lehetőség szerint
mind nagyobb mértékben be kell építeni a korszerű infokommunikációs technológiákat a
tanulás-tanítás folyamatába. A digitális információs térben való tájékozódás, a virtuális
csoportokban történő tanulás, az iskolán kívüli tudásépítésre való nevelés e nélkül
nehezen megvalósítható. Ebben a környezetben a tanulás eredménye lehet egy olyan
produktum (pl. elektronikus portfólió), amely tükrözi a tanév során elvégzett, a leírt
tudástartalomra vonatkoztatott tevékenységet és elemzi az elért eredményeket.
A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a
tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító
tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése,
az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.
Kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok megfogalmazása
fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és életjelenségek
ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a képek és a
nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanulási helyzetek
a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és megosztását segítik.
Digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból
szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban
végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő
tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat
létre, eredményeit megoszthatja társaival.
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Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkalmazza
az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle állapotokat
és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett
megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak
levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai
elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az
egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása
gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és
különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő
szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a biológia
tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött és a
szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakoztatásának
személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási formák, a
fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári támogatás, az
egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség adásának és
elfogadásának képességét.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő
természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő
kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszeripar,
az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a
biológia tanulásának is feladata.
A 11. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban
és módon kerül integrálásra a két témahét.

538

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

A mi bolygónk: Az élet története

6

A mi bolygónk: Földi édenkertek

6

Alkalmazkodás a változó környezethez

9

Velünk élő élővilág

6

Testünk az időben

6

Utak az egészséghez

6

Szenvedélyeink nyomában

6

Ételek, élelmiszerek, táplálkozás

8

Az egészséges környezet

6

Genetikai örökségünk

6

Biológia és jövő

7

Összes óraszám:

72

TÉMAKÖR: A mi bolygónk: Az élet története
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élet kialakulását és fejlődési mérföldköveit is magában foglaló földtörténeti
időszemlélettel rendelkezik;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezésére és további alakulására vonatkozó feltételeket, elméleteket
fogalmaz meg, a történéseket a megfelelő időskálán elhelyezi, ezekhez hiteles forrásokat
használ fel;
 értelmezi az evolúció fogalmát, alkalmazza a fajok kialakulására és kihalására vonatkozó
magyarázatok megfogalmazásában;
 az evolúcióval kapcsolatos tévképzetek eloszlatására felhasználja az evolúciókutatás
eredményeit;
 érti a mikroorganizmusok szerepének jelentőségét az élet kialakulásában;
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 érdeklődik a földtörténeti múlt iránt, tájékozott a már kihalt, jelentősebb élőlénycsoportok
főbb jellemzőivel és a velük kapcsolatos evolúciós eseményekkel kapcsolatban;
 a Naprendszer égitesteinek fizikai, kémiai jellemzését felhasználva tényekkel alátámasztott
véleményt fogalmaz meg a Földön kívüli élet lehetőségeiről, az ezzel kapcsolatos kutatások
céljáról, irányairól és eddigi eredményeiről.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élet fogalmának körüljárása, az életfeltételek elemzése (miért alkalmas a Föld az életre)
 Az ősi Föld és a mai környezetünk közötti lényegi különbségek (pl. oxigén jelenléte,
átlaghőmérséklet) bemutatása
 A földtörténet idődimenzióinak megértése, az időskála egységeiről való tájékozódás
 A földtörténeti múltról szerezhető tudásunk forrásainak elemzése (pl. fosszíliák,
lenyomatok, kövületek), a közvetett és a közvetlen kormeghatározási módszerek elvének
megértése
 Az élővilág főbb fejlődési szakaszainak és történéseinek időbeli elhelyezése
 A korai mikrobiális életközösségek jelentőségének felismerése, a kemo- és fotoautotrófia
megjelenésének és hatásainak (pl. sztromatolitok oxigéntermelése) értékelése
 A jelentősebb fajkeletkezési és kihalási események időbeli elhelyezése, az okokra
vonatkozó elméletek mérlegelő áttekintése
 A kihalt őshüllők néhány csoportjának és fajainak tanulmányozása, bemutatása
 Az emlősök és a madarak térnyerésére vezető okok és folyamatok elemzése
 Az evolúcióval kapcsolatos elméletek és tévhitek elemzése
FOGALMAK
élet, életfeltételek, evolúció, földtörténeti időskála, prekambrium, kambrium, kemoszintézis,
fotoszintézis, sztromatolit, kihalási esemény

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet jellemzőinek megfigyelése választott élőlényeken
 Az élet fogalmával és evolúciós fejlődésével kapcsolatos meglévő tudás felszínre hozása,
pl. szófelhő, fogalmi térkép készítése, csoportos megbeszélése
 A földtörténeti időskála felvázolása, érzékelhetővé tétele (pl. az események egy évbe vagy
egy napba sűrítésével)
 Az evolúcióval és a földi élet történetével, a Földön kívüli élet kutatásával kapcsolatos
hiteles internetes források felkutatása
 Az evolúció közvetlen vagy közvetett bizonyítékának bemutatása kiselőadás keretében
 Vita megszervezése és lebonyolítása az evolúció, a földtörténet témakörében
 A kozmikus és geológiai hatások (napfény és más sugárzások, becsapódások, vulkánosság,
lemeztektonika) és a földi élet összefüggésének sokoldalú elemzése
 A napfény és a földi élet kapcsolatát bemutató rövidfilm készítése és bemutatása
Témakör: A mi bolygónk: Földi édenkertek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeretekben és érzelmekben gazdagabb képet alkot a Föld sokszínű élővilágáról;
 megérti, hogy a Föld életközösségei részekből álló egységes egészként értelmezhetők,
amelyben bonyolult kölcsönhatások biztosítják a rendszer egyensúlyát;
 tudja, hogy a Föld mai környezeti állapota, a levegő, a talaj és a vizek összetétele az élővilág
közreműködésével alakult ki és marad fenn folyamatosan, ezért az élővilág változása
visszahat a nem élő környezet állapotára is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a Föld nagy zonális életközösségeit elhelyezi a földrajzi térképen;
 megérti és példákkal igazolja az élettelen és élő környezeti tényezők egymásrautaltságát;
 leírások, képek és videók keresése és elemzése alapján beszámolót készít a jellegzetes
szárazföldi biomok, pl. a sivatagok, esőerdők, és/vagy a tengeri életközösségek, pl.
korallszirtek, sarkvidéki tengerek jellegzetes élőlényeiről, a környezet és az élővilág
állapotáról, igazolja a biomok élővilágának sokszínűségét és sérülékenységét;
 képes a bioszférát önszabályozó ökológiai rendszerként is értelmezni, ismeri a Gaia-elmélet
alapvető állításait, amelyekkel kapcsolatban véleményt, következtetéseket fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A földi élővilág jellegzetes, globális szintű, jól megkülönböztethető életközösségeinek
összehasonlítása, jellemzése
 Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata
néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag,
esőerdő, lomberdő)
 A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti
kapcsolatok bemutatása
 A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása,
szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és
jelentőségének megbeszélése
 A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése
FOGALMAK
bioszféra, biom, éghajlat, tundra, tajga, lomberdő, esőerdő, szavanna, tengerek élővilága,
plankton, Gaia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A biomok típusait, földrajzi elhelyezkedését és az éghajlati övek összefüggését bemutató
ábrák elemzése
 Egy érdekesnek tartott életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása
csoportmunkában
 Természetfilmek megnézése, a látottak alapján a biomokat, életközösségeket bemutató
jegyzetek, fogalmi térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása
 Műholdfelvételek keresése, az élővilágra, annak állapotára utaló jelek megbeszélése
 Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai
ismeretek alapján történő megbeszélése
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 Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények
megbeszélése

TÉMAKÖR: Alkalmazkodás a változó környezethez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 komplexebb képet alkot a környezet fogalmáról, ebbe az egyes elemek mellett a jellemző
változásokat, folyamatokat és egyensúlyokat is beilleszti;
 tényekre alapozott, többszempontú véleményt alkot az ember és az élő természet
viszonyáról, az egyoldalú, túlzó vagy éppen lekicsinylő álláspontot nem fogadja el.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

–
–

–

–

–
–

megérti és példákkal igazolja, hogy az élőlények környezetének lassú, fokozatos
változásával új fajok jöhetnek létre, egyensúlyi helyzetet alakítva ki az adott faj és a
környezet között;
felismeri, hogy a környezeti tényezők túl gyors változását az élőlények képtelenek
követni, ami az élővilág pusztulásához, a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezethet;
megérti, hogy egyéni és közösségi szinten is intézkedések szükségesek az
éghajlatváltozás ügyében, mérlegeli a lehetséges alternatívákat, véleményt alkot és
érvel;
megérti, miért globális probléma az édesvízhiány, a vizek szennyezettsége,
megfogalmazza az egyén és a közösség lehetőségeit a problémák megoldására, az erre
vonatkozó aktív tevékenységekre;
szakkönyvek,
internetes
források
segítségével
felfedezi
lakóhelyének
természetvédelmi értékeit, megérti a határozókulcsok elvét, a fajok ökológiai mutatóit
kapcsolatba hozza az élőlény környezethez való alkalmazkodásával;
példák segítségével bemutatja az idegenhonos inváziós fajok megjelenésének okait és
következményeit;
példákon, személyes tapasztalatokon keresztül tájékozódik a környezet és
természetvédelem szervezett lehetőségeiről, a hatósági jogkörökről és felelősségekről,
valamint a civil szervezetek munkájáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A külső környezeti tényezők megváltozásának (pl. vízellátottság, talajminőség, fény- és
hőmérsékleti viszonyok megváltozása) hatására kialakult növényi életműködések elemzése
 Az emberi civilizáció megjelenésével és fejlődésével összefüggő környezeti változások, a
bioszférát átalakító hatások elemzése
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 Az ember természetátalakító tevékenységével összefüggő társadalmi, gazdasági okok és
következmények példák alapján való elemzése
 Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes
életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése
 Az élőlények természetes kipusztulásának okelemzése
 A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy
közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és
várható következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az
alkalmazkodás lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása
 Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak
vizsgálata példák alapján
 A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján
való elemzése
 Az aktív és passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása
 A fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése Magyarországon: környezeti, társadalmi
és gazdasági tényezők elemzése
FOGALMAK
élőhely, alkalmazkodás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, vízminőség, talajminőség,
levegőminőség,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hulladékgazdálkodás,
energiagazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A csírázás vizsgálata (külső, belső feltételek), a csíranövények fejlődésének nyomon
követése különböző tápanyag-ellátottság és különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 A fotoszintézis és a biológiai oxidáció vizsgálata különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 Egy környezeti probléma modellezése (pl. háztartási vegyszerek okozta talajszennyezés
hatása a növények életműködésére, fejlődésére)
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A testfelépítés és az alkalmazkodás bemutatása rendszertani bélyegek segítségével,
problémák elemzésével
 Növényismeret és Állatismeret c. könyv (vagy ezekkel megegyező tartalmú forrás)
használata, ökológiai jellemzők, a természetvédelmi értékek leírása
 Környezet- és/vagy természetvédelemmel összefüggő esettanulmányok megbeszélése,
egyéni tapasztalatok és vélemények megfogalmazása
 Környezet- és/vagy természetvédelmi problémák feltárása, megoldások, aktivitási
lehetőségek keresése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése a hiteles források feltüntetésével
 Plakát tervezése A Föld és az élet megóvása témakörben
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 Forrásfelkutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése
 Természetfilmek elemzése (pl. Our Planet, Vad Magyarország, Rejtett tájakon), filmnapló
készítése és bemutatása

TÉMAKÖR: Velünk élő élővilág
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri, hogy az élő természet jelen van az épített települési és lakókörnyezetben is, de
ezek az élőlények az ember sajátos szempontjai szerint minősülnek hasznosnak vagy
károsnak;
 az élet fogalmát a szabad szemmel nem látható mikrobákra is kiterjeszti, környezeti
gondolkodásában és életvitelében figyelembe veszi a vírusok, baktériumok és gombák
folytonos jelenlétét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 értékel és bemutat az emberrel állandó, illetve gyakori kapcsolatban lévő élőlényeket,
megfigyelésekkel és vizsgálatokkal igazolja a közvetlen környezet élővilágának
sokszínűségét és alkalmazkodását;
 mikrobiológiai ismeretekre alapozott higiéniai szemlélettel rendelkezik, amelyet
mindennapi életmódjában (pl. a testápolás, étkezés, lakókörnyezet tisztán tartása) is
igyekszik érvényesíteni;
 megfigyeli a lakókörnyezetében előforduló állatokat, azonosít gyakoribb növényfajokat,
értékeli a biológiai sokféleség jeleit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember közvetlen és tágabb környezetében élő növények és állatok vizsgálata, jellegzetes
csoportok és fajok megismerése
 Az emberi test mikrobiális életközössége (mikrobiom) biológiai jelentőségének értékelése
 A lakásokban tartott növények és társállatok életminőséggel összefüggő szerepének
értékelése, a megfelelő gondozási módok és azok fontosságának megismerése
 A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág
megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése
 A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj
megfigyelése, leírása
 A városi kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, fajának
azonosítása, felismerése
FOGALMAK
élőhely, abiotikus tényező, mikroklíma, bélflóra, mikrobiom, botanikus kert
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A közvetlen környezet élővilágának feltérképezése határozókulcs használata segítségével,
ökológiai jellemzők alapján
 Társállatok, hobbiállatok testfelépítésének, élettanának és viselkedésének kiselőadás
keretében történő bemutatása
 Botanikus kertek, állatkertek felkeresése, interneten elérhető példák összehasonlítása, a
tapasztalatok megbeszélése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése hiteles források feltüntetése mellett
 Települési ökológiai projekt szervezése
TÉMAKÖR: Testünk az időben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a személyes életére vonatkozó tágabb és tudatosabb, jövőorientált időszemlélettel
rendelkezik;
 a kortársaihoz viszonyítva reálisan értékeli a saját fejlődését, tudja, hogy ebben jelentős
eltérések vannak mind a nemek, mind az egyének tekintetében;
 a biológiai fejlődését és testi adottságait reálisan megítélő, a sokféleséget elfogadó,
kiegyensúlyozott testképpel rendelkezik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai szempontból is elemzi a fogantatástól a halálig
tartó életfolyamatok főbb szakaszait és lépéseit;
 érvel az élet tisztelete és védelme mellett;
 érti, hogy az emberi élet biológiai értelemben a fogantatással kezdődik, de a magzati élet
védelmét a társadalmi környezetnek megfelelően a jog eszközeivel szabályozzák;
 ismeri a fogamzás optimális előfeltételeit;
 felismeri, hogy a fiatalkori, majd az időskori fejlődés egyaránt az élet része, amelyet az
öröklődés mellett a környezet és az életvitel is alakíthat;
 ismeri a testkép és az énkép kialakulásának tényezőit, megérti, hogy a testtudatosság egész
életen át fejleszthető.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az egyedi élet kezdete: a fogamzással összefüggő biológiai jellegű kérdések megbeszélése
 A szülés, születés biológiai történéseinek megismerése
 Az ember életkori szakaszait jellemző testi és szellemi változások áttekintése
 A személyiségfejlődés néhány pszichológiai modelljének (pl. Erikson, Maslow)
összehasonlítása, megbeszélése
 A testkép, énkép fogalma, biológiai és pszichológiai aspektusainak elemzése
545

 Az öregedés evolúciós, élettani és társadalmi okainak és mechanizmusának áttekintése, a
befolyásoló életviteli és környezeti tényezők azonosítása

FOGALMAK
fogamzás, szülés; csecsemő-, kisgyermek-, fiatal-, felnőtt- és időskor; öregedés,
személyiségfejlődés, énkép, testkép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Folyamatábra rajzolása a magzati fejlődést jellemző rajzok, fotók, videók alapján
 A szüléssel összefüggő élethelyzetek, orvosi beavatkozási lehetőségek megbeszélése, a
téma történelmi elemzése
 A biológiai kor és az ember testi megjelenése, az ember öltözködése és viselkedése közötti
összefüggések történeti elemzése, a generációk közötti kapcsolatok és konfliktusok
példáinak megbeszélése
 Pszichológiai esettanulmányok megbeszélése a személyiségfejlődéssel, a testkép és énkép
fogalmakkal kapcsolatban
 Pszichológussal történő órai konzultáció
 Az öregedéskutatás néhány érdekes irányának és eddigi eredményének megvitatása
TÉMAKÖR: Utak az egészséghez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felelősen gondolkodik az egészségről, felismeri, hogy az nem pusztán adottság, de tenni is
kell érte;
 a megelőzést helyezi a betegségek elkerülésének fókuszába;
 ismeri a népbetegség fogalmát, tudja ezek főbb formáit, statisztikai adatok elemzésével
következtetéseket fogalmaz meg velük kapcsolatban;
 érti és elfogadja, hogy az egészségügyi rendszer a társadalom anyagi ráfordítását igényli,
de emellett szükség van az öngondoskodásra is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja a környezeti hatások és az életvitel
szerepét a betegségek megelőzésében, kialakulásában;
 szaktárgyi tudását képes alkalmazni az elsősegélynyújtásban, betegápolásban is, ehhez
rendelkezik a megfelelő gyakorlati készségekkel is;
 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, a korai felismerést lehetővé
tevő diagnosztikai lehetőségeket, ezzel összefüggésben vizsgálja a gyógyulási esélyeket;
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 tényekre alapozott véleményt alkot a rákbetegségek kialakulására vezető környezeti
tényezőkkel kapcsolatban, tudja, hogy megfelelő életmód esetén van esély a betegség
elkerülésére;
 érti és elfogadja az egyén lehetőségeit és felelősségét a leggyakoribb fertőző
megbetegedések megelőzésében, tájékozott a védőoltások fontosságáról és az
antibiotikumok helyes használatáról;
 példákat említ a történelem nagy járványaira, megfogalmazza a kiváltó okokat;
 felismeri a szűrővizsgálatoknak a kockázatok és betegségek korai felismerésében játszott
szerepét, erre felhívja családtagjai figyelmét is.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Annak bemutatása, hogy a megfelelő életvitel (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné) hogyan
segíti elő az egészség fenntartását, a betegségek kialakulásának, a vezető halálokoknak a
megelőzését, az utódgenerációk védelmét (epigenetikai hatás)
 A gyakoribb és a térségünkben (pl. a klímaváltozás miatt) terjedőben lévő fertőző
betegségek főbb jellemzőinek (fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi
védelem) bemutatása
 A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati
tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése
 A rákbetegségek lehetséges megelőzésének ismertetése, a célzott kezelés fogalmának
értelmezése, a környezeti tényezők szerepének megértése a betegség kialakulásában
 A korszerű gyógyítási technológiák költséghátterének elemzése, az egészségügyi ellátással
kapcsolatos társadalmi ráfordítás szükségességének felismerése
 Az elsősegélynyújtással és otthonápolással kapcsolatos alapvető ismeretek alkalmazása a
mindennapi életben
FOGALMAK
betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, célzott kezelés,
elsősegélynyújtás, otthonápolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy kórház virtuális bejárása (melyik osztályokon milyen betegségeket gyógyítanak?)
 Vérnyomás, pulzusszám, légzésszám mérése, adatok elemzése
 A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát, illetve a célzott terápia lehetőségét
bemutató ismeretterjesztő cikk értelmezése
 A járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, kiselőadás készítése
 Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika,
gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség,
örökölhetőség
 Az egészségügyi, orvosi ellátás költségeivel, egyéni és társadalmi szintű finanszírozásával,
a hozzáférés eltérő lehetőségeivel kapcsolatos vita
 Gyakorlati helyi vizsga elsősegélynyújtásból
 Szakemberekkel (védőnő, mentős, ápoló, orvos) történő órai konzultáció
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TÉMAKÖR: Szenvedélyeink nyomában
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az egészséggel kapcsolatos problémák vizsgálatában társadalmi, gazdasági szempontokat is
figyelembe vesz;
 a szenvedélybetegek iránt megértő, figyelembe veszi ennek pszichés és szervi hátterét, de
önmaga és a környezetében élők esetében cselekvően igyekszik megelőzni a
szenvedélybetegségek (pl. az alkohol- vagy a drogfüggőség) kialakulását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 hiteles források felhasználásával bemutatja az egyes szenvedélybetegség-típusok
jellegzetességeit, az egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezőit, a függőség
komplex okait és a gyógykezelés lehetőségeit;
 a légzőszervi megbetegedések népegészségügyi adatait összefüggésbe hozza a dohányzási
szokásokkal, biológiai ismeretei alapján érvel a káros hatásokat okozó szenvedély ellen;
 ismeri a különféle drogok, pszichotróp szerek biológiai hatásmechanizmusait,
megkülönbözteti az alkalmi droghasználóra és a drogfüggő személyre gyakorolt pszichés
és szervi hatásokat;
 reális véleményt alkot az alkoholfogyasztás kultúrához köthető, valamint alkoholbetegséget
jelentő formáiról, tisztában van a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás egészségkárosító
hatásaival.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szenvedélyek és függőségek kialakulását elősegítő biológiai mechanizmusok, társadalmi
tényezők és következmények azonosítása
 A függőségek különféle típusai, elterjedtségük és hatásuk az életvitelünkre
 A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és
nemzetközi adatok elemzése
 Az alkoholfogyasztás élettani, pszichés és társadalmi hatásainak áttekintése, az
alkoholbetegség fogalmi értelmezése
 A különféle drogok élettani és pszichés hatásainak összehasonlító elemzése, a
drogfogyasztás különféle formáinak és társadalmi kezelésének megbeszélése
FOGALMAK
szenvedélybetegség, alkoholbetegség, függőség, életvitel, mentálhigiéné, drogtípusok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 A dohányzás és a dohányzás okozta betegségek (dohányzás kultúrtörténete, dohányzás
káros hatásai) okainak és következményeinek példák alapján történő bemutatása
 Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről
 A rákbetegségek és a dohányzás kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk vagy film
megbeszélése
 Szakemberekkel történő konzultáció
 A témával kapcsolatos film elemzése, filmjegyzet készítése
TÉMAKÖR: Ételek, élelmiszerek, táplálkozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tudatosabban, rendszerszinten gondolkodik a táplálkozásról, személyes döntései során
figyelembe veszi az élelmiszeralapanyag-termelés, élelmiszer-előállítás, ételkészítés és
étrend-összeállítás szempontjait;
 a világélelmezést, éhezést és túltápláltságot, az élelmiszer-elosztás problémáit a
fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolja;
 biológiai tényekre alapozva érvel a fenntartható élelmiszer-előállítás mellett.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 esettanulmányok, cikkek alapján értelmezi az élelmiszer-minőség és az élelmiszerbiztonság fogalmait, ezek kapcsolatát az élelmiszerek tartósításával, ételek elkészítésével,
elfogyasztásával;
 konkrét példákkal igazolja a fenntarthatóság és a táplálkozási szokások kapcsolatát,
értelmezi az élelmiszer-fenntarthatóság fogalmát;
 megkülönbözteti és konkrét esetekben megfelelően alkalmazza az élelmiszer, táplálék és
tápanyag fogalmait;
 felismeri az élelmiszerekben található anyagoknak a környezeti, biológiai forrásoktól az
elfogyasztásukig tartó láncolatát, tudja, hogy az élelmiszerek minősége függ ezektől az
útvonalaktól, elemzi az egészségtani kockázati tényezőket;
 mindennapi életvitelében figyel az élelmiszerek és ételek eltarthatósági jellemzőire, érti az
ezzel kapcsolatos jelöléseket, ismeri a megfelelő tárolás és tartósítás módjait;
 környezeti fenntarthatóságra és egészségmegőrzésre alapozott mérlegelő szemlélettel
viszonyul vásárlási és étkezési szokásaihoz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az alapanyagok termelésétől az élelmiszerek előállításán át az ételkészítésig húzódó
láncolat felismerése
 Termesztett növények, tenyésztett állatok, élelmiszer, táplálék, tápanyag fogalmak
körüljárása, a fogalmak sokoldalú elemzése
 Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek
azonosítása, jelentőségének értékelése
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 Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és
tartósítás eljárásainak megismerése
 A mikroorganizmusok és az ember kapcsolatainak sokoldalú elemzése (élelmiszertartósítás, élelmiszer-higiénia, betegségek, humán mikrobiom)
 Az ételkészítés során az alapanyagokban bekövetkező változások elemzése, az egyes
ételkészítési technológiák egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata
 A Föld növekvő népességének élelmezésével összefüggő ellentmondások és problémák
elemzése (túltermelés, élelmiszer-pazarlás, elhízási járvány, alultápláltság, éhínségek)
 A fenntarthatóságot figyelembe vevő, tudatos élelmiszer-fogyasztás szempontjainak
összegyűjtése, megbeszélése
FOGALMAK
 élelmiszer, étel, tápanyag, éhínség, ételtartósítás, tenyésztés, termesztés, helyi eredetű
élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fenntarthatóság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Információk gyűjtése arról, hogyan gondoskodnak az ellenőrző szervek a mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékek biztonságosságáról és megfelelő minőségéről, hogyan
támogatják a vállalkozásokat, a közösségeket, és hogyan segítik elő a fenntartható termelési
módszerek térhódítását
 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjának felkeresése, az ott található
közérdekű információk strukturális és tartalmi elemzése, egy érdekes információ
kiválasztása
 Információk keresése az élelmiszer-tárolás és -tartósítás történeti előzményeiről, a
társadalmi-gazdasági jelentőségük megvitatása
 Információk keresése a világtájakra, nemzetekre jellemző élelmiszer-alapanyagokról és
ételkészítési technológiákról
 „Népek konyhája” bemutató készítése csoportmunkában
 Többféle élelmiszer-tartósítási eljárás gyakorlati megvalósítása, jegyzőkönyv készítése
 Élesztőgombák mikroszkópos vizsgálata, számlálása
 Élelmiszerek vizsgálata: gyorséttermi étkezés, E-számok, feliratok elemzése
 Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek,
diagnosztika, gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei,
megelőzhetőség, örökölhetőség
TÉMAKÖR: Az egészséges környezet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megőrzendő értékként gondol az egészségre, tudja, hogy azt a környezet káros hatásai is
veszélyeztethetik;
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 lakókörnyezetének alakításában felhasználja biológiai ismereteit, adott esetben családjában
is érvel a levegőminőséggel, higiéniával, egészségkárosító berendezési tárgyakkal
kapcsolatban;
 érdeklődik a települése környezeti állapota iránt, az erre vonatkozó információk alapján
véleményt alkot, szükség esetén aktívan is bekapcsolódik helyi kezdeményezésekbe.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja, hogy a környezeti (biotikus,
abiotikus) hatásoknak meghatározó szerepe van testi és lelki egészségünkre;
 példákkal igazolja az egészséges környezet és a fenntarthatóság szoros összefüggéseit;
 megérti, hogy a környezetszennyezés súlyos egészségügyi károkat okozhat, és a
környezetvédelmet már a lakóhelyiségében kell elkezdeni, ismeri a lakóterek
levegőminőségét, ezen keresztül az ember egészségét befolyásoló legfontosabb vegyi
anyagokat, értékeli ezek határértékeken alapuló szabályozását;
 esettanulmányok, adatbázisok alapján elemzi a saját települése levegőminőségi helyzetét,
összehasonlításokat végez más településekkel, igyekszik azonosítani a szennyező
forrásokat, és számba veszi a helyzet javítására megtehető intézkedéseket;
 ismeretei alapján reális véleményt alakít ki az ivóvízminőséggel kapcsolatban, mérlegelő
szemlélettel viszonyul a különféle hiedelmekkel, divatokkal szemben;
 értékeli és védi a környezetében található parkokat, zöldövezeti területeket és természeti
tájakat, életvitelében helyet kap a természettel való rendszeres, pihenés és rekreáció jellegű
kapcsolat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi környezet rendszerszintű értelmezése, a testfelszíntől a globális szintig
 A mikroorganizmusok és az ember sokoldalú kapcsolatának vizsgálata, a mikrobák
jelenlétének pozitív és negatív hatásai
 A személyi higiénia szempontjainak és a tisztálkodás, testápolás megfelelő módszereinek
biológiai ismeretekre alapozott áttekintése
 A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok,
forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése
 Az építőanyagok, bútorok és a lakásberendezés egészséges környezettel való összefüggése,
a kiválasztási és tervezési szempontok megbeszélése
 A települési lakóövezetek levegőminőségének tényezői, a légszennyező anyagoknak (pl.
nitrogén-oxidok, lebegő por, ózon) való hosszú távú kitettség egészségkárosító hatásainak
felismerése
 A biológiai jellegű kommunális hulladékok (pl. ételmaradékok, zöldhulladékok)
csökkentési lehetőségeinek és a kezelés fenntartható formáinak megismerése
 Az ivóvíz (csapvíz) minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek
megbeszélése
 A városi/települési zöldterületek természetvédelmi, mikroklíma-javító és rekreációs
jelentőségének értékelése
 Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése
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FOGALMAK
lebegő por, , nitrogén-oxidok, levegőminőség, vízminőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy lakóhely vagy egy város megtervezése a fenntarthatóság szempontjai alapján
 Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, következtetések levonása,
cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések megtervezése
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 Kerti komposztáló megtervezése, lehetőség szerint megépítése és fenntartása

TÉMAKÖR: Genetikai örökségünk
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tényekre alapozott szemléletmóddal rendelkezik az ember genetikai meghatározottságáról,
ennek a környezettel és életmóddal való kölcsönhatásáról;
 megkülönbözteti a faj és a rassz fogalmát, ismeri az emberi rasszok közös eredetét és a
kialakulásuk folyamatát;
 érvel a különféle emberi rasszok másságában megnyilvánuló biológiai sokféleség előnyei
mellett, elutasítja a hátrányosan megkülönböztető rasszizmust.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákat mutat be a gének (génhálózatok) megnyilvánulása és a környezeti hatások közötti
kapcsolatra;
 megadott szempontok alapján családfákat értelmez;
 ismeri, hogy a molekuláris genetikai módszerekkel örökletes betegségek
diagnosztizálhatók;
 felismeri, hogy a környezeti és életviteli hatások epigenetikai jellegű, nemzedékek közötti
átörökítést okozhatnak, ismer példákat ennek molekuláris szintű mechanizmusaira;
 hiteles forrásokra hivatkozva az öregedést kialakító folyamatokra vonatkozó elméletet
fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember öröklött és szerzett tulajdonságainak megkülönböztetése, ezek arányának és
összefüggésének elemzése
 A genetikai meghatározottság érvényre jutása, a genom és a fenom fogalmi
megkülönböztetése
 Az emberi faj sokféleségében rejlő biológiai és esztétikai értékek felismerése és elfogadása
 A családtörténet, a családfa biológiai alapú értelmezése, a generációk közötti
átörökíthetőség valószínűségi jellegének felismerése
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 A fogantatástól a halálig tartó egyedfejlődés genetikai programozottságának, a növekedés
és fejlődés, valamint az öregedés folyamatának biológiai tényekre alapozott értelmezése
 A genetikai betegségek típusainak összehasonlítása esetleírások, kórtörténetek alapján
 A hajlam, a környezeti és életviteli hatások közötti összefüggés vizsgálata a poligénes
genetikai betegségek esetében
 A környezeti és életviteli hatások epigenetikai átörökítési lehetőségének felismerése
 A génvizsgálatokkal szerezhető információk jelentősége, a felmerülő etikai és életviteli
kérdések megbeszélése
FOGALMAK
genom és fenom, genetikai betegség, hajlam, epigenetika, örökölhetőség, egyénre szabott
gyógyászat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése a korábban tanult biológiai ismeretek
alapján
 Családon belül öröklődő külső hasonlóság eseteinek képek, albumok alapján történő
megvitatása
 Az emberi rasszok kialakulását, főbb típusait és azok keveredését bemutató kiselőadások,
projektmunka készítése
 A személyi azonosítás biomarkerekkel történő lehetőségeinek megismerése, az ezzel
kapcsolatos adatvédelmi problémák és kriminalisztikai vonatkozások megbeszélése
 A génvizsgálatokkal kapcsolatos egyéni és társadalmi előnyök és kockázatok megbeszélése
TÉMAKÖR: Biológia és jövő
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismerje fel, hogy a biológia tudományának robbanásszerű fejlődése a közeli és távolabbi
jövőben az életünk számos területét fogja befolyásolni;
 érdeklődik a biológia tudományának fejlődéséről szóló népszerűsítő források, hírek és
elemzések iránt, felidézi vagy felkutatja a hátterükben álló tudományos elveket;
 időszemlélete átfogja a múltból a jelenen át a közeli és a távolabbi jövőbe vezető fejlődési
folyamatokat, érti, hogy a jövőbeli eseményeket az egyre pontosabb tudományos modellek
is csak bizonyos valószínűséggel jelezhetik előre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– hiteles források ismerete alapján tájékozott a biológiai tudományok azon kutatási
területeiről, melyekben az egyén és környezete jövőjének kérdése kiemelt jelentőséggel bír;
– példák elemzése alapján megérti és elfogadja, hogy a modelleken alapuló előrejelzés
természeténél fogva valószínűségi jellegű, és a modellek bonyolultsága is korlátozott;
– ismer az ember várható élettartamának alakulását befolyásoló tényezőket, aktuális nemzeti
és világtrendeket.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tudományos alapon működő (pl. adatbázisok elemzésén alapuló) előrejelzés
fontosságának megértése (pl. klímaváltozás következményei, betegségek gyógyítása)
 A klímamodellek által adott valószínűségi jövőképek, forgatókönyvek biológiai
vonatkozásainak összegyűjtése, összehasonlítása
 A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben
várható eredményeinek áttekintése, értelmezése
FOGALMAK
tudományos előrejelzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A személyre szabott gyógyászat, molekuláris diagnosztika, e-páciens, nanomedicina,
bionikus szervek, preventív és prediktív gyógyászat, integrált profil fogalmakkal
kapcsolatos ismeretterjesztő cikkek, filmek keresése és elemzése
 A klímaváltozással kapcsolatos lehetséges következmények feltérképezése (élőlények
kipusztulása, elvándorlás; fertőzések, járványok terjedése, genetikailag módosított
élőlények stb.), vita
-

Vita az emberi életkor hosszabbodásával, mesterséges meghosszabbításával járó
következményekről Biológia – 11. évfolyam
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

11. évfolyam
Tantárgy:

Természettudomány-Biológia
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020.09.01

Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
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alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon tovább tanulok
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
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Biológia – 11. évfolyam
A középiskola 11. évfolyamán a biológia tantárgy célja a tanulók mindennapi életben
alkalmazható természettudományos műveltségének gyarapítása. Elsősorban a készségek,
képességek és attitűdök fejlesztése áll a tevékenységek középpontjában, amely a korábbi
években megszerzett tartalmi tudásra épülhet. A biológia tantárgy felkészíti a tanulókat a
társadalmi, gazdasági és médiakörnyezetben való tájékozódásra, a biológiai ismeretekre
alapozott, tudatos életvezetésre. Ennek legfontosabb pillére az egészségműveltség elmélyítése
és a fenntarthatóságot középpontba állító gondolkodás, életvezetés segítése. A tanulás-tanítás
során figyelembe kell venni a tanulók eltérő érdeklődését, a tantárgy iránti elkötelezettség
különböző szintjét. A tanulóközpontú, interaktív módszerek, a figyelemfelkeltő, mindennapi
élettel összefüggő témaválasztás, a tevékenységek széles köre segítheti a célok hatékony
megvalósítását. Az egyéni tanulás mellett fokozott jelentőségük van a tanulók
együttműködésére, kommunikációjára és munkamegosztására épülő tanulási módszereknek.
Az egészséggel, a természeti környezettel vagy az orvosi, biológiai technológiákkal kapcsolatos
sokféle vélemény, a gyakran előforduló tévhitek felszínre hozása és ütköztetése vitákban
történhet, amelyek segíthetnek az eltérő szempontok megismerésében és a megoldások
keresésében. A biológiai ismeretek alapján a tanulók olyan, tényekre alapozott jövőképet
állíthatnak maguk elé, amely pozitív szemlélettel segíti az aktív cselekvést mind az egészségük,
mind a természeti környezet értékeinek megóvásában. Ezen az évfolyamon lehetőség szerint
mind nagyobb mértékben be kell építeni a korszerű infokommunikációs technológiákat a
tanulás-tanítás folyamatába. A digitális információs térben való tájékozódás, a virtuális
csoportokban történő tanulás, az iskolán kívüli tudásépítésre való nevelés e nélkül nehezen
megvalósítható. Ebben a környezetben a tanulás eredménye lehet egy olyan produktum (pl.
elektronikus portfólió), amely tükrözi a tanév során elvégzett, a leírt tudástartalomra
vonatkoztatott tevékenységet és elemzi az elért eredményeket.
A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a
tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító
tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése,
az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.
Kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok megfogalmazása
fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és életjelenségek
ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a képek és a
nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanulási helyzetek
a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és megosztását segítik.
Digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból
szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban
végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő
tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat
létre, eredményeit megoszthatja társaival.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkalmazza
az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle állapotokat
és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett
megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak
levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai
elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az
egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása
gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és
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különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő
szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a biológia
tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött és a
szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakoztatásának
személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási formák, a
fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő tanári támogatás, az
egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség adásának és
elfogadásának képességét.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő
természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő
kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszeripar,
az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a
biológia tanulásának is feladata.
A 11. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban
és módon kerül integrálásra a két témahét.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A mi bolygónk: Az élet története
A mi bolygónk: Földi édenkertek
Alkalmazkodás a változó környezethez
Velünk élő élővilág
Testünk az időben
Utak az egészséghez
Szenvedélyeink nyomában
Ételek, élelmiszerek, táplálkozás
Az egészséges környezet
Genetikai örökségünk
Biológia és jövő
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
6
6
9
6
6
6
6
8
6
6
7
72
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TÉMAKÖR: A mi bolygónk: Az élet története
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 az élet kialakulását és fejlődési mérföldköveit is magában foglaló földtörténeti
időszemlélettel rendelkezik;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a földi élet keletkezésére és további alakulására vonatkozó feltételeket, elméleteket
fogalmaz meg, a történéseket a megfelelő időskálán elhelyezi, ezekhez hiteles forrásokat
használ fel;
 értelmezi az evolúció fogalmát, alkalmazza a fajok kialakulására és kihalására vonatkozó
magyarázatok megfogalmazásában;
 az evolúcióval kapcsolatos tévképzetek eloszlatására felhasználja az evolúciókutatás
eredményeit;
 érti a mikroorganizmusok szerepének jelentőségét az élet kialakulásában;
 érdeklődik a földtörténeti múlt iránt, tájékozott a már kihalt, jelentősebb élőlénycsoportok
főbb jellemzőivel és a velük kapcsolatos evolúciós eseményekkel kapcsolatban;
 a Naprendszer égitesteinek fizikai, kémiai jellemzését felhasználva tényekkel alátámasztott
véleményt fogalmaz meg a Földön kívüli élet lehetőségeiről, az ezzel kapcsolatos kutatások
céljáról, irányairól és eddigi eredményeiről.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az élet fogalmának körüljárása, az életfeltételek elemzése (miért alkalmas a Föld az életre)
 Az ősi Föld és a mai környezetünk közötti lényegi különbségek (pl. oxigén jelenléte,
átlaghőmérséklet) bemutatása
 A földtörténet idődimenzióinak megértése, az időskála egységeiről való tájékozódás
 A földtörténeti múltról szerezhető tudásunk forrásainak elemzése (pl. fosszíliák,
lenyomatok, kövületek), a közvetett és a közvetlen kormeghatározási módszerek elvének
megértése
 Az élővilág főbb fejlődési szakaszainak és történéseinek időbeli elhelyezése
 A korai mikrobiális életközösségek jelentőségének felismerése, a kemo- és fotoautotrófia
megjelenésének és hatásainak (pl. sztromatolitok oxigéntermelése) értékelése
 A jelentősebb fajkeletkezési és kihalási események időbeli elhelyezése, az okokra
vonatkozó elméletek mérlegelő áttekintése
 A kihalt őshüllők néhány csoportjának és fajainak tanulmányozása, bemutatása
 Az emlősök és a madarak térnyerésére vezető okok és folyamatok elemzése
 Az evolúcióval kapcsolatos elméletek és tévhitek elemzése
FOGALMAK
élet, életfeltételek, evolúció, földtörténeti időskála, prekambrium, kambrium, kemoszintézis,
fotoszintézis, sztromatolit, kihalási esemény
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Az élet jellemzőinek megfigyelése választott élőlényeken
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 Az élet fogalmával és evolúciós fejlődésével kapcsolatos meglévő tudás felszínre hozása,
pl. szófelhő, fogalmi térkép készítése, csoportos megbeszélése
 A földtörténeti időskála felvázolása, érzékelhetővé tétele (pl. az események egy évbe vagy
egy napba sűrítésével)
 Az evolúcióval és a földi élet történetével, a Földön kívüli élet kutatásával kapcsolatos
hiteles internetes források felkutatása
 Az evolúció közvetlen vagy közvetett bizonyítékának bemutatása kiselőadás keretében
 Vita megszervezése és lebonyolítása az evolúció, a földtörténet témakörében
 A kozmikus és geológiai hatások (napfény és más sugárzások, becsapódások, vulkánosság,
lemeztektonika) és a földi élet összefüggésének sokoldalú elemzése
 A napfény és a földi élet kapcsolatát bemutató rövidfilm készítése és bemutatása
Témakör: A mi bolygónk: Földi édenkertek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismeretekben és érzelmekben gazdagabb képet alkot a Föld sokszínű élővilágáról;
 megérti, hogy a Föld életközösségei részekből álló egységes egészként értelmezhetők,
amelyben bonyolult kölcsönhatások biztosítják a rendszer egyensúlyát;
 tudja, hogy a Föld mai környezeti állapota, a levegő, a talaj és a vizek összetétele az élővilág
közreműködésével alakult ki és marad fenn folyamatosan, ezért az élővilág változása
visszahat a nem élő környezet állapotára is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a Föld nagy zonális életközösségeit elhelyezi a földrajzi térképen;
 megérti és példákkal igazolja az élettelen és élő környezeti tényezők egymásrautaltságát;
 leírások, képek és videók keresése és elemzése alapján beszámolót készít a jellegzetes
szárazföldi biomok, pl. a sivatagok, esőerdők, és/vagy a tengeri életközösségek, pl.
korallszirtek, sarkvidéki tengerek jellegzetes élőlényeiről, a környezet és az élővilág
állapotáról, igazolja a biomok élővilágának sokszínűségét és sérülékenységét;
 képes a bioszférát önszabályozó ökológiai rendszerként is értelmezni, ismeri a Gaia-elmélet
alapvető állításait, amelyekkel kapcsolatban véleményt, következtetéseket fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A földi élővilág jellegzetes, globális szintű, jól megkülönböztethető életközösségeinek
összehasonlítása, jellemzése
 Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata
néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag,
esőerdő, lomberdő)
 A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti
kapcsolatok bemutatása
 A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása,
szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és
jelentőségének megbeszélése
 A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése
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FOGALMAK
bioszféra, biom, éghajlat, tundra, tajga, lomberdő, esőerdő, szavanna, tengerek élővilága,
plankton, Gaia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A biomok típusait, földrajzi elhelyezkedését és az éghajlati övek összefüggését bemutató
ábrák elemzése
 Egy érdekesnek tartott életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása
csoportmunkában
 Természetfilmek megnézése, a látottak alapján a biomokat, életközösségeket bemutató
jegyzetek, fogalmi térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása
 Műholdfelvételek keresése, az élővilágra, annak állapotára utaló jelek megbeszélése
 Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai
ismeretek alapján történő megbeszélése
 Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények
megbeszélése
TÉMAKÖR: Alkalmazkodás a változó környezethez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 komplexebb képet alkot a környezet fogalmáról, ebbe az egyes elemek mellett a jellemző
változásokat, folyamatokat és egyensúlyokat is beilleszti;
 tényekre alapozott, többszempontú véleményt alkot az ember és az élő természet
viszonyáról, az egyoldalú, túlzó vagy éppen lekicsinylő álláspontot nem fogadja el.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megérti és példákkal igazolja, hogy az élőlények környezetének lassú, fokozatos
változásával új fajok jöhetnek létre, egyensúlyi helyzetet alakítva ki az adott faj és a
környezet között;
– felismeri, hogy a környezeti tényezők túl gyors változását az élőlények képtelenek követni,
ami az élővilág pusztulásához, a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezethet;
– megérti, hogy egyéni és közösségi szinten is intézkedések szükségesek az éghajlatváltozás
ügyében, mérlegeli a lehetséges alternatívákat, véleményt alkot és érvel;
– megérti, miért globális probléma az édesvízhiány, a vizek szennyezettsége, megfogalmazza
az egyén és a közösség lehetőségeit a problémák megoldására, az erre vonatkozó aktív
tevékenységekre;
– szakkönyvek, internetes források segítségével felfedezi lakóhelyének természetvédelmi
értékeit, megérti a határozókulcsok elvét, a fajok ökológiai mutatóit kapcsolatba hozza az
élőlény környezethez való alkalmazkodásával;
– példák segítségével bemutatja az idegenhonos inváziós fajok megjelenésének okait és
következményeit;
– példákon, személyes tapasztalatokon keresztül tájékozódik a környezet és
természetvédelem szervezett lehetőségeiről, a hatósági jogkörökről és felelősségekről,
valamint a civil szervezetek munkájáról.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A külső környezeti tényezők megváltozásának (pl. vízellátottság, talajminőség, fény- és
hőmérsékleti viszonyok megváltozása) hatására kialakult növényi életműködések elemzése
 Az emberi civilizáció megjelenésével és fejlődésével összefüggő környezeti változások, a
bioszférát átalakító hatások elemzése
 Az ember természetátalakító tevékenységével összefüggő társadalmi, gazdasági okok és
következmények példák alapján való elemzése
 Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes
életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése
 Az élőlények természetes kipusztulásának okelemzése
 A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy
közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és
várható következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az
alkalmazkodás lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása
 Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak
vizsgálata példák alapján
 A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján
való elemzése
 Az aktív és passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása
 A fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése Magyarországon: környezeti, társadalmi
és gazdasági tényezők elemzése
FOGALMAK
élőhely, alkalmazkodás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, vízminőség, talajminőség,
levegőminőség,
természetvédelem,
környezetvédelem,
hulladékgazdálkodás,
energiagazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A csírázás vizsgálata (külső, belső feltételek), a csíranövények fejlődésének nyomon
követése különböző tápanyag-ellátottság és különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 A fotoszintézis és a biológiai oxidáció vizsgálata különböző abiotikus környezeti tényezők
mellett
 Egy környezeti probléma modellezése (pl. háztartási vegyszerek okozta talajszennyezés
hatása a növények életműködésére, fejlődésére)
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A testfelépítés és az alkalmazkodás bemutatása rendszertani bélyegek segítségével,
problémák elemzésével
 Növényismeret és Állatismeret c. könyv (vagy ezekkel megegyező tartalmú forrás)
használata, ökológiai jellemzők, a természetvédelmi értékek leírása
 Környezet- és/vagy természetvédelemmel összefüggő esettanulmányok megbeszélése,
egyéni tapasztalatok és vélemények megfogalmazása
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 Környezet- és/vagy természetvédelmi problémák feltárása, megoldások, aktivitási
lehetőségek keresése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése a hiteles források feltüntetésével
 Plakát tervezése A Föld és az élet megóvása témakörben
 Forrásfelkutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése
 Természetfilmek elemzése (pl. Our Planet, Vad Magyarország, Rejtett tájakon), filmnapló
készítése és bemutatása
TÉMAKÖR: Velünk élő élővilág
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felismeri, hogy az élő természet jelen van az épített települési és lakókörnyezetben is, de
ezek az élőlények az ember sajátos szempontjai szerint minősülnek hasznosnak vagy
károsnak;
 az élet fogalmát a szabad szemmel nem látható mikrobákra is kiterjeszti, környezeti
gondolkodásában és életvitelében figyelembe veszi a vírusok, baktériumok és gombák
folytonos jelenlétét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 értékel és bemutat az emberrel állandó, illetve gyakori kapcsolatban lévő élőlényeket,
megfigyelésekkel és vizsgálatokkal igazolja a közvetlen környezet élővilágának
sokszínűségét és alkalmazkodását;
 mikrobiológiai ismeretekre alapozott higiéniai szemlélettel rendelkezik, amelyet
mindennapi életmódjában (pl. a testápolás, étkezés, lakókörnyezet tisztán tartása) is
igyekszik érvényesíteni;
 megfigyeli a lakókörnyezetében előforduló állatokat, azonosít gyakoribb növényfajokat,
értékeli a biológiai sokféleség jeleit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember közvetlen és tágabb környezetében élő növények és állatok vizsgálata, jellegzetes
csoportok és fajok megismerése
 Az emberi test mikrobiális életközössége (mikrobiom) biológiai jelentőségének értékelése
 A lakásokban tartott növények és társállatok életminőséggel összefüggő szerepének
értékelése, a megfelelő gondozási módok és azok fontosságának megismerése
 A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág
megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése
 A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj
megfigyelése, leírása
 A városi kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, fajának
azonosítása, felismerése
FOGALMAK
élőhely, abiotikus tényező, mikroklíma, bélflóra, mikrobiom, botanikus kert

563

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A közvetlen környezet élővilágának feltérképezése határozókulcs használata segítségével,
ökológiai jellemzők alapján
 Társállatok, hobbiállatok testfelépítésének, élettanának és viselkedésének kiselőadás
keretében történő bemutatása
 Botanikus kertek, állatkertek felkeresése, interneten elérhető példák összehasonlítása, a
tapasztalatok megbeszélése
 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása,
projektmunka elkészítése hiteles források feltüntetése mellett
 Települési ökológiai projekt szervezése
TÉMAKÖR: Testünk az időben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 a személyes életére vonatkozó tágabb és tudatosabb, jövőorientált időszemlélettel
rendelkezik;
 a kortársaihoz viszonyítva reálisan értékeli a saját fejlődését, tudja, hogy ebben jelentős
eltérések vannak mind a nemek, mind az egyének tekintetében;
 a biológiai fejlődését és testi adottságait reálisan megítélő, a sokféleséget elfogadó,
kiegyensúlyozott testképpel rendelkezik.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai szempontból is elemzi a fogantatástól a halálig
tartó életfolyamatok főbb szakaszait és lépéseit;
 érvel az élet tisztelete és védelme mellett;
 érti, hogy az emberi élet biológiai értelemben a fogantatással kezdődik, de a magzati élet
védelmét a társadalmi környezetnek megfelelően a jog eszközeivel szabályozzák;
 ismeri a fogamzás optimális előfeltételeit;
 felismeri, hogy a fiatalkori, majd az időskori fejlődés egyaránt az élet része, amelyet az
öröklődés mellett a környezet és az életvitel is alakíthat;
 ismeri a testkép és az énkép kialakulásának tényezőit, megérti, hogy a testtudatosság egész
életen át fejleszthető.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az egyedi élet kezdete: a fogamzással összefüggő biológiai jellegű kérdések megbeszélése
 A szülés, születés biológiai történéseinek megismerése
 Az ember életkori szakaszait jellemző testi és szellemi változások áttekintése
 A személyiségfejlődés néhány pszichológiai modelljének (pl. Erikson, Maslow)
összehasonlítása, megbeszélése
 A testkép, énkép fogalma, biológiai és pszichológiai aspektusainak elemzése
 Az öregedés evolúciós, élettani és társadalmi okainak és mechanizmusának áttekintése, a
befolyásoló életviteli és környezeti tényezők azonosítása
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FOGALMAK
fogamzás, szülés; csecsemő-, kisgyermek-, fiatal-, felnőtt- és időskor; öregedés,
személyiségfejlődés, énkép, testkép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Folyamatábra rajzolása a magzati fejlődést jellemző rajzok, fotók, videók alapján
 A szüléssel összefüggő élethelyzetek, orvosi beavatkozási lehetőségek megbeszélése, a
téma történelmi elemzése
 A biológiai kor és az ember testi megjelenése, az ember öltözködése és viselkedése közötti
összefüggések történeti elemzése, a generációk közötti kapcsolatok és konfliktusok
példáinak megbeszélése
 Pszichológiai esettanulmányok megbeszélése a személyiségfejlődéssel, a testkép és énkép
fogalmakkal kapcsolatban
 Pszichológussal történő órai konzultáció
 Az öregedéskutatás néhány érdekes irányának és eddigi eredményének megvitatása
TÉMAKÖR: Utak az egészséghez
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 felelősen gondolkodik az egészségről, felismeri, hogy az nem pusztán adottság, de tenni is
kell érte;
 a megelőzést helyezi a betegségek elkerülésének fókuszába;
 ismeri a népbetegség fogalmát, tudja ezek főbb formáit, statisztikai adatok elemzésével
következtetéseket fogalmaz meg velük kapcsolatban;
 érti és elfogadja, hogy az egészségügyi rendszer a társadalom anyagi ráfordítását igényli,
de emellett szükség van az öngondoskodásra is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja a környezeti hatások és az életvitel
szerepét a betegségek megelőzésében, kialakulásában;
 szaktárgyi tudását képes alkalmazni az elsősegélynyújtásban, betegápolásban is, ehhez
rendelkezik a megfelelő gyakorlati készségekkel is;
 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, a korai felismerést lehetővé
tevő diagnosztikai lehetőségeket, ezzel összefüggésben vizsgálja a gyógyulási esélyeket;
 tényekre alapozott véleményt alkot a rákbetegségek kialakulására vezető környezeti
tényezőkkel kapcsolatban, tudja, hogy megfelelő életmód esetén van esély a betegség
elkerülésére;
 érti és elfogadja az egyén lehetőségeit és felelősségét a leggyakoribb fertőző
megbetegedések megelőzésében, tájékozott a védőoltások fontosságáról és az
antibiotikumok helyes használatáról;
 példákat említ a történelem nagy járványaira, megfogalmazza a kiváltó okokat;
 felismeri a szűrővizsgálatoknak a kockázatok és betegségek korai felismerésében játszott
szerepét, erre felhívja családtagjai figyelmét is.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Annak bemutatása, hogy a megfelelő életvitel (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné) hogyan
segíti elő az egészség fenntartását, a betegségek kialakulásának, a vezető halálokoknak a
megelőzését, az utódgenerációk védelmét (epigenetikai hatás)
 A gyakoribb és a térségünkben (pl. a klímaváltozás miatt) terjedőben lévő fertőző
betegségek főbb jellemzőinek (fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi
védelem) bemutatása
 A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati
tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése
 A rákbetegségek lehetséges megelőzésének ismertetése, a célzott kezelés fogalmának
értelmezése, a környezeti tényezők szerepének megértése a betegség kialakulásában
 A korszerű gyógyítási technológiák költséghátterének elemzése, az egészségügyi ellátással
kapcsolatos társadalmi ráfordítás szükségességének felismerése
 Az elsősegélynyújtással és otthonápolással kapcsolatos alapvető ismeretek alkalmazása a
mindennapi életben
FOGALMAK
betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, célzott kezelés,
elsősegélynyújtás, otthonápolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy kórház virtuális bejárása (melyik osztályokon milyen betegségeket gyógyítanak?)
 Vérnyomás, pulzusszám, légzésszám mérése, adatok elemzése
 A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát, illetve a célzott terápia lehetőségét
bemutató ismeretterjesztő cikk értelmezése
 A járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, kiselőadás készítése
 Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika,
gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség,
örökölhetőség
 Az egészségügyi, orvosi ellátás költségeivel, egyéni és társadalmi szintű finanszírozásával,
a hozzáférés eltérő lehetőségeivel kapcsolatos vita
 Gyakorlati helyi vizsga elsősegélynyújtásból
 Szakemberekkel (védőnő, mentős, ápoló, orvos) történő órai konzultáció

TÉMAKÖR: Szenvedélyeink nyomában
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 az egészséggel kapcsolatos problémák vizsgálatában társadalmi, gazdasági szempontokat is
figyelembe vesz;
 a szenvedélybetegek iránt megértő, figyelembe veszi ennek pszichés és szervi hátterét, de
önmaga és a környezetében élők esetében cselekvően igyekszik megelőzni a
szenvedélybetegségek (pl. az alkohol- vagy a drogfüggőség) kialakulását.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 hiteles források felhasználásával bemutatja az egyes szenvedélybetegség-típusok
jellegzetességeit, az egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezőit, a függőség
komplex okait és a gyógykezelés lehetőségeit;
 a légzőszervi megbetegedések népegészségügyi adatait összefüggésbe hozza a dohányzási
szokásokkal, biológiai ismeretei alapján érvel a káros hatásokat okozó szenvedély ellen;
 ismeri a különféle drogok, pszichotróp szerek biológiai hatásmechanizmusait,
megkülönbözteti az alkalmi droghasználóra és a drogfüggő személyre gyakorolt pszichés
és szervi hatásokat;
 reális véleményt alkot az alkoholfogyasztás kultúrához köthető, valamint alkoholbetegséget
jelentő formáiról, tisztában van a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás egészségkárosító
hatásaival.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szenvedélyek és függőségek kialakulását elősegítő biológiai mechanizmusok, társadalmi
tényezők és következmények azonosítása
 A függőségek különféle típusai, elterjedtségük és hatásuk az életvitelünkre
 A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és
nemzetközi adatok elemzése
 Az alkoholfogyasztás élettani, pszichés és társadalmi hatásainak áttekintése, az
alkoholbetegség fogalmi értelmezése
 A különféle drogok élettani és pszichés hatásainak összehasonlító elemzése, a
drogfogyasztás különféle formáinak és társadalmi kezelésének megbeszélése
FOGALMAK
szenvedélybetegség, alkoholbetegség, függőség, életvitel, mentálhigiéné, drogtípusok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A dohányzás és a dohányzás okozta betegségek (dohányzás kultúrtörténete, dohányzás
káros hatásai) okainak és következményeinek példák alapján történő bemutatása
 Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről
 A rákbetegségek és a dohányzás kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk vagy film
megbeszélése
 Szakemberekkel történő konzultáció
 A témával kapcsolatos film elemzése, filmjegyzet készítése
TÉMAKÖR: Ételek, élelmiszerek, táplálkozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 tudatosabban, rendszerszinten gondolkodik a táplálkozásról, személyes döntései során
figyelembe veszi az élelmiszeralapanyag-termelés, élelmiszer-előállítás, ételkészítés és
étrend-összeállítás szempontjait;
 a világélelmezést, éhezést és túltápláltságot, az élelmiszer-elosztás problémáit a
fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolja;
 biológiai tényekre alapozva érvel a fenntartható élelmiszer-előállítás mellett.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 esettanulmányok, cikkek alapján értelmezi az élelmiszer-minőség és az élelmiszerbiztonság fogalmait, ezek kapcsolatát az élelmiszerek tartósításával, ételek elkészítésével,
elfogyasztásával;
 konkrét példákkal igazolja a fenntarthatóság és a táplálkozási szokások kapcsolatát,
értelmezi az élelmiszer-fenntarthatóság fogalmát;
 megkülönbözteti és konkrét esetekben megfelelően alkalmazza az élelmiszer, táplálék és
tápanyag fogalmait;
 felismeri az élelmiszerekben található anyagoknak a környezeti, biológiai forrásoktól az
elfogyasztásukig tartó láncolatát, tudja, hogy az élelmiszerek minősége függ ezektől az
útvonalaktól, elemzi az egészségtani kockázati tényezőket;
 mindennapi életvitelében figyel az élelmiszerek és ételek eltarthatósági jellemzőire, érti az
ezzel kapcsolatos jelöléseket, ismeri a megfelelő tárolás és tartósítás módjait;
 környezeti fenntarthatóságra és egészségmegőrzésre alapozott mérlegelő szemlélettel
viszonyul vásárlási és étkezési szokásaihoz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az alapanyagok termelésétől az élelmiszerek előállításán át az ételkészítésig húzódó
láncolat felismerése
 Termesztett növények, tenyésztett állatok, élelmiszer, táplálék, tápanyag fogalmak
körüljárása, a fogalmak sokoldalú elemzése
 Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek
azonosítása, jelentőségének értékelése
 Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és
tartósítás eljárásainak megismerése
 A mikroorganizmusok és az ember kapcsolatainak sokoldalú elemzése (élelmiszertartósítás, élelmiszer-higiénia, betegségek, humán mikrobiom)
 Az ételkészítés során az alapanyagokban bekövetkező változások elemzése, az egyes
ételkészítési technológiák egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata
 A Föld növekvő népességének élelmezésével összefüggő ellentmondások és problémák
elemzése (túltermelés, élelmiszer-pazarlás, elhízási járvány, alultápláltság, éhínségek)
 A fenntarthatóságot figyelembe vevő, tudatos élelmiszer-fogyasztás szempontjainak
összegyűjtése, megbeszélése
FOGALMAK
 élelmiszer, étel, tápanyag, éhínség, ételtartósítás, tenyésztés, termesztés, helyi eredetű
élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fenntarthatóság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 Információk gyűjtése arról, hogyan gondoskodnak az ellenőrző szervek a mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékek biztonságosságáról és megfelelő minőségéről, hogyan
támogatják a vállalkozásokat, a közösségeket, és hogyan segítik elő a fenntartható termelési
módszerek térhódítását
 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjának felkeresése, az ott található
közérdekű információk strukturális és tartalmi elemzése, egy érdekes információ
kiválasztása
 Információk keresése az élelmiszer-tárolás és -tartósítás történeti előzményeiről, a
társadalmi-gazdasági jelentőségük megvitatása
 Információk keresése a világtájakra, nemzetekre jellemző élelmiszer-alapanyagokról és
ételkészítési technológiákról
 „Népek konyhája” bemutató készítése csoportmunkában
 Többféle élelmiszer-tartósítási eljárás gyakorlati megvalósítása, jegyzőkönyv készítése
 Élesztőgombák mikroszkópos vizsgálata, számlálása
 Élelmiszerek vizsgálata: gyorséttermi étkezés, E-számok, feliratok elemzése
 Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek,
diagnosztika, gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei,
megelőzhetőség, örökölhetőség
TÉMAKÖR: Az egészséges környezet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megőrzendő értékként gondol az egészségre, tudja, hogy azt a környezet káros hatásai is
veszélyeztethetik;
 lakókörnyezetének alakításában felhasználja biológiai ismereteit, adott esetben családjában
is érvel a levegőminőséggel, higiéniával, egészségkárosító berendezési tárgyakkal
kapcsolatban;
 érdeklődik a települése környezeti állapota iránt, az erre vonatkozó információk alapján
véleményt alkot, szükség esetén aktívan is bekapcsolódik helyi kezdeményezésekbe.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 konkrét példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja, hogy a környezeti (biotikus,
abiotikus) hatásoknak meghatározó szerepe van testi és lelki egészségünkre;
 példákkal igazolja az egészséges környezet és a fenntarthatóság szoros összefüggéseit;
 megérti, hogy a környezetszennyezés súlyos egészségügyi károkat okozhat, és a
környezetvédelmet már a lakóhelyiségében kell elkezdeni, ismeri a lakóterek
levegőminőségét, ezen keresztül az ember egészségét befolyásoló legfontosabb vegyi
anyagokat, értékeli ezek határértékeken alapuló szabályozását;
 esettanulmányok, adatbázisok alapján elemzi a saját települése levegőminőségi helyzetét,
összehasonlításokat végez más településekkel, igyekszik azonosítani a szennyező
forrásokat, és számba veszi a helyzet javítására megtehető intézkedéseket;
 ismeretei alapján reális véleményt alakít ki az ivóvízminőséggel kapcsolatban, mérlegelő
szemlélettel viszonyul a különféle hiedelmekkel, divatokkal szemben;
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 értékeli és védi a környezetében található parkokat, zöldövezeti területeket és természeti
tájakat, életvitelében helyet kap a természettel való rendszeres, pihenés és rekreáció jellegű
kapcsolat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az emberi környezet rendszerszintű értelmezése, a testfelszíntől a globális szintig
 A mikroorganizmusok és az ember sokoldalú kapcsolatának vizsgálata, a mikrobák
jelenlétének pozitív és negatív hatásai
 A személyi higiénia szempontjainak és a tisztálkodás, testápolás megfelelő módszereinek
biológiai ismeretekre alapozott áttekintése
 A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok,
forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése
 Az építőanyagok, bútorok és a lakásberendezés egészséges környezettel való összefüggése,
a kiválasztási és tervezési szempontok megbeszélése
 A települési lakóövezetek levegőminőségének tényezői, a légszennyező anyagoknak (pl.
nitrogén-oxidok, lebegő por, ózon) való hosszú távú kitettség egészségkárosító hatásainak
felismerése
 A biológiai jellegű kommunális hulladékok (pl. ételmaradékok, zöldhulladékok)
csökkentési lehetőségeinek és a kezelés fenntartható formáinak megismerése
 Az ivóvíz (csapvíz) minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek
megbeszélése
 A városi/települési zöldterületek természetvédelmi, mikroklíma-javító és rekreációs
jelentőségének értékelése
 Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése
FOGALMAK
lebegő por, , nitrogén-oxidok, levegőminőség, vízminőség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy lakóhely vagy egy város megtervezése a fenntarthatóság szempontjai alapján
 Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, következtetések levonása,
cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések megtervezése
 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése,
következtetések megfogalmazása
 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése,
következtetések megfogalmazása
 Kerti komposztáló megtervezése, lehetőség szerint megépítése és fenntartása

TÉMAKÖR: Genetikai örökségünk
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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 tényekre alapozott szemléletmóddal rendelkezik az ember genetikai meghatározottságáról,
ennek a környezettel és életmóddal való kölcsönhatásáról;
 megkülönbözteti a faj és a rassz fogalmát, ismeri az emberi rasszok közös eredetét és a
kialakulásuk folyamatát;
 érvel a különféle emberi rasszok másságában megnyilvánuló biológiai sokféleség előnyei
mellett, elutasítja a hátrányosan megkülönböztető rasszizmust.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 példákat mutat be a gének (génhálózatok) megnyilvánulása és a környezeti hatások közötti
kapcsolatra;
 megadott szempontok alapján családfákat értelmez;
 ismeri, hogy a molekuláris genetikai módszerekkel örökletes betegségek
diagnosztizálhatók;
 felismeri, hogy a környezeti és életviteli hatások epigenetikai jellegű, nemzedékek közötti
átörökítést okozhatnak, ismer példákat ennek molekuláris szintű mechanizmusaira;
 hiteles forrásokra hivatkozva az öregedést kialakító folyamatokra vonatkozó elméletet
fogalmaz meg.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember öröklött és szerzett tulajdonságainak megkülönböztetése, ezek arányának és
összefüggésének elemzése
 A genetikai meghatározottság érvényre jutása, a genom és a fenom fogalmi
megkülönböztetése
 Az emberi faj sokféleségében rejlő biológiai és esztétikai értékek felismerése és elfogadása
 A családtörténet, a családfa biológiai alapú értelmezése, a generációk közötti
átörökíthetőség valószínűségi jellegének felismerése
 A fogantatástól a halálig tartó egyedfejlődés genetikai programozottságának, a növekedés
és fejlődés, valamint az öregedés folyamatának biológiai tényekre alapozott értelmezése
 A genetikai betegségek típusainak összehasonlítása esetleírások, kórtörténetek alapján
 A hajlam, a környezeti és életviteli hatások közötti összefüggés vizsgálata a poligénes
genetikai betegségek esetében
 A környezeti és életviteli hatások epigenetikai átörökítési lehetőségének felismerése
 A génvizsgálatokkal szerezhető információk jelentősége, a felmerülő etikai és életviteli
kérdések megbeszélése
FOGALMAK
genom és fenom, genetikai betegség, hajlam, epigenetika, örökölhetőség, egyénre szabott
gyógyászat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése a korábban tanult biológiai ismeretek
alapján
 Családon belül öröklődő külső hasonlóság eseteinek képek, albumok alapján történő
megvitatása
 Az emberi rasszok kialakulását, főbb típusait és azok keveredését bemutató kiselőadások,
projektmunka készítése
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 A személyi azonosítás biomarkerekkel történő lehetőségeinek megismerése, az ezzel
kapcsolatos adatvédelmi problémák és kriminalisztikai vonatkozások megbeszélése
 A génvizsgálatokkal kapcsolatos egyéni és társadalmi előnyök és kockázatok megbeszélése
TÉMAKÖR: Biológia és jövő
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 ismerje fel, hogy a biológia tudományának robbanásszerű fejlődése a közeli és távolabbi
jövőben az életünk számos területét fogja befolyásolni;
 érdeklődik a biológia tudományának fejlődéséről szóló népszerűsítő források, hírek és
elemzések iránt, felidézi vagy felkutatja a hátterükben álló tudományos elveket;
 időszemlélete átfogja a múltból a jelenen át a közeli és a távolabbi jövőbe vezető fejlődési
folyamatokat, érti, hogy a jövőbeli eseményeket az egyre pontosabb tudományos modellek
is csak bizonyos valószínűséggel jelezhetik előre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– hiteles források ismerete alapján tájékozott a biológiai tudományok azon kutatási
területeiről, melyekben az egyén és környezete jövőjének kérdése kiemelt jelentőséggel bír;
– példák elemzése alapján megérti és elfogadja, hogy a modelleken alapuló előrejelzés
természeténél fogva valószínűségi jellegű, és a modellek bonyolultsága is korlátozott;
– ismer az ember várható élettartamának alakulását befolyásoló tényezőket, aktuális nemzeti
és világtrendeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tudományos alapon működő (pl. adatbázisok elemzésén alapuló) előrejelzés
fontosságának megértése (pl. klímaváltozás következményei, betegségek gyógyítása)
 A klímamodellek által adott valószínűségi jövőképek, forgatókönyvek biológiai
vonatkozásainak összegyűjtése, összehasonlítása
 A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben
várható eredményeinek áttekintése, értelmezése
FOGALMAK
tudományos előrejelzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A személyre szabott gyógyászat, molekuláris diagnosztika, e-páciens, nanomedicina,
bionikus szervek, preventív és prediktív gyógyászat, integrált profil fogalmakkal
kapcsolatos ismeretterjesztő cikkek, filmek keresése és elemzése
 A klímaváltozással kapcsolatos lehetséges következmények feltérképezése (élőlények
kipusztulása, elvándorlás; fertőzések, járványok terjedése, genetikailag módosított
élőlények stb.), vita
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Vita az emberi életkor hosszabbodásával, mesterséges meghosszabbításával járó
következményekről Biológia – 11. évfolyam
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Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
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9. évfolyam
Tantárgy:

Digitális kultúra
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Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ
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Digitális kultúra
576

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2
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9 – 10. évfolyam
Órakeret elosztása 9 – 10. évfolyamon
Alapóraszám: 102 óra
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Számítógépes grafika
Multimédiás dokumentumok készítése
Online kommunikáció
Publikálás a világhálón
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:

Javasolt
óraszám
25
3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
102

Óraszám
9.

10.
25

3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
68
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TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:







példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK




Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
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A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges
módjának megismerése
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás,
típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő
feladatok önálló megoldása, a választás indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok
megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a
paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli
Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Az információ megjelenési formái, jellemzői
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Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai
A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai
Személyhez köthető információk és azok védelme

FOGALMAK
adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, ekereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi
vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok
használatában
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban,
és a találatok hatékony szűrése
Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az applikációkat önállóan telepíti;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK
mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel

582

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:





ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
adatokat táblázatba rendez;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Tipográfiai ismeretek
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése
Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet,
tartalomjegyzék létrehozása
Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok

FOGALMAK
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon,
körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése
Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék,
lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az
információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása
Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
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Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság,
transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás,
csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel

FOGALMAK
rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy
szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel
Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram
használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával,
transzformációk végrehajtásával
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok
készítéséhez;
gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök
használatában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK




Multimédia állományok manipulálása
Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok
létrehozása
Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

FOGALMAK
fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális
képfeldolgozás, -megosztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális
fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása
Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek
felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba
Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek
kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK




Az online kommunikáció jellemzői
Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során
Az online közösségek szerepe, működése

FOGALMAK
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás,
önérvényesítés, tolerancia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és alkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata
A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése
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Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása
Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai,
szaktudományos és szépirodalmi területen
A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
érti a CSS használatának alapelveit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok,
fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő
rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése

FOGALMAK
böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok,
bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti
elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás,
táblázatok használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének
megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően
választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő
weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári
segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában,
kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása
Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő
számítások, adatok keresése
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése

FOGALMAK
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus,
számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív,
vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata,
függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása,
diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai
Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése
Szűrési feltételek megadása
Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés

FOGALMAK
adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből,
kulturális műsorokból, védett természeti értékekből
A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban,
digitális könyvtárban, online enciklopédiában
Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek
kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről
A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző
közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:









ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK



Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése
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A digitális eszközök főbb egységei
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben

FOGALMAK
ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és
mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök
operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
Évfolyam:

10. évfolyam
Tantárgy:

Digitális kultúra
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01

Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2
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9 – 10. évfolyam
Órakeret elosztása 9 – 10. évfolyamon
Alapóraszám: 102 óra
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Számítógépes grafika
Multimédiás dokumentumok készítése
Online kommunikáció
Publikálás a világhálón
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:

Javasolt
óraszám
25
3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
102

Óraszám
9.

10.
25

3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
68
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TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:







példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK




Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
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A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges
módjának megismerése
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás,
típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő
feladatok önálló megoldása, a választás indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok
megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a
paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli
Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


Az információ megjelenési formái, jellemzői
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Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai
A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai
Személyhez köthető információk és azok védelme

FOGALMAK
adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, ekereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi
vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok
használatában
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban,
és a találatok hatékony szűrése
Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az applikációkat önállóan telepíti;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK
mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel
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TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:





ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
adatokat táblázatba rendez;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Tipográfiai ismeretek
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése
Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet,
tartalomjegyzék létrehozása
Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok

FOGALMAK
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon,
körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése
Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék,
lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az
információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása
Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
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Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság,
transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás,
csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel

FOGALMAK
rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy
szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel
Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram
használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával,
transzformációk végrehajtásával
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok
készítéséhez;
gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök
használatában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK




Multimédia állományok manipulálása
Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok
létrehozása
Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

FOGALMAK
fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális
képfeldolgozás, -megosztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális
fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása
Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek
felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba
Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek
kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK




Az online kommunikáció jellemzői
Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során
Az online közösségek szerepe, működése

FOGALMAK
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás,
önérvényesítés, tolerancia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és alkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata
A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése
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Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása
Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai,
szaktudományos és szépirodalmi területen
A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
érti a CSS használatának alapelveit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok,
fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő
rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése

FOGALMAK
böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok,
bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti
elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás,
táblázatok használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének
megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően
választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő
weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári
segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában,
kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása
Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő
számítások, adatok keresése
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése

FOGALMAK
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus,
számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív,
vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata,
függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása,
diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai
Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése
Szűrési feltételek megadása
Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés

FOGALMAK
adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből,
kulturális műsorokból, védett természeti értékekből
A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban,
digitális könyvtárban, online enciklopédiában
Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek
kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről
A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző
közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:









ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK



Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése
604










A digitális eszközök főbb egységei
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben

FOGALMAK
ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és
mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök
operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével
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Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2

11. évfolyam
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A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók
továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy
emelt szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga
követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, így
például az ott elvárt elméleti ismeretek rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a
tanulók a gimnázium befejezése után vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában
helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a
fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök
alkalmazásának terén elvárnak.
Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek
le, módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált
adatbázis-kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg,
melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az
információszerzés érdekében.
A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális
eszközökkel történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási
intézményben végzett kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan
projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran
távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle digitális eszközt és programot
használniuk.

Órakeret elosztása 11. évfolyamon
Alapóraszáma: 68 óra.
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Online kommunikáció
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:

Javasolt
óraszám
20

Óraszám

4
4
4
2
12
20
2
68

4
4
4
2
12
20
2
68
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TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK















Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy
algoritmusleíró eszköz segítségével
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata
Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei
alapján
Egyszerű típusalgoritmus használata
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok
Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása
Tesztelés, elemzés
Objektumorientált szemlélet
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész
szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése,
vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok,
tesztelés, elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának tervezése és
kódolása
Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának meghatározása
Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő
problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok használatával
Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét feladatokban
önállóan és teammunkában
Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is
A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak,
metódusainak használatát igénylő játékos feladatok (pl. tili-toli, aknakereső, memory)
Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, rádiógomb a
felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli
felülete)
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Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület programozásában
A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített algoritmusban,
programban, tapasztalatok közös megbeszélése
Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas
mintaadatok előállítása és használata
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése
Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. mérési
eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok,
demográfiai modellek)

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai
A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások
Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban
Az e-szolgáltatások főbb ismérvei

FOGALMAK
e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások,
ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik
generációs számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása
Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-ügyintézés
és e-állampolgárság
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához
kapcsolódó témában

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére vonatkozó
igényeit megfogalmazza.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat;
 az applikációkat önállóan telepíti;
 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez beállítása
 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
 Alkalmazások erőforrásigényének felmérése
 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata
 Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása
 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK
mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása,
oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye,
alkalmazásspecifikáció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel
Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján
Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás hardverigénye
alapján
Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak
meghatározása

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival;
adatokat táblázatba rendez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
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Tipográfiai ismeretek
Hosszú dokumentumok készítése, formázása
Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása
Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés
Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok

FOGALMAK
karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott
dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, például
tanulmány készítése irodalomból, történelemből, etikából
Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék beszúrása,
ábrajegyzék beszúrása
Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított tartalom
létrehozása
Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum
tartalmának közös véleményezése

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:





az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK




Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában
A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák
A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök

FOGALMAK
felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció,
csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK



Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és felhőalkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek
tudatosítása
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Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online
kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök használata
Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek megfelelően más
tantárgyak tanulása során

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
nagy adathalmazokat tud kezelni;
az adatokat diagramon szemlélteti.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











Szám, szöveg, logikai típusok
Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása.
Egyéni számformátum kialakítása
Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel
Adatok bevitele különböző forrásokból
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Adatok elemzése, csoportosítása
Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés
Számítások végzése nagy adathalmazokon
Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei

FOGALMAK
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és
logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés,
szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagramösszetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen
Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel
Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel
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Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével, és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki;
a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat használ,
jelentéseket nyomtat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai
Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása
Lekérdezések készítése
Szűrési feltételek megadása
Függvényhasználat adatok összesítésére
Jelentések készítése
Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése
Közérdekű adatbázisok elérése

FOGALMAK
adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés,
jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám,
szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például menetrendekből, film- és
kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az elektronikus naplóból
Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból adatbázis-kezelő
rendszer segítségével
Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés az adathalmaz
táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel történő feldolgozása mellett
A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése
és adatbázis-kezelő programba való bevitele
Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, összesítő
függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések levonása

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:









ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése

FOGALMAK
ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és
védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás,
jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka digitális eszközökkel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat
segítségével
Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

9. évfolyam
Tantárgy:

Digitális kultúra
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01

Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2
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9 – 10. évfolyam
Órakeret elosztása 9 – 10. évfolyamon
Alapóraszám: 102 óra
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Számítógépes grafika
Multimédiás dokumentumok készítése
Online kommunikáció
Publikálás a világhálón
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Algoritmizálás,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

Javasolt
óraszám
25
3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
102

Óraszám
9.

10.
25

3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
68

34

formális programozási nyelv használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:







példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges
módjának megismerése
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Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás,
típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK












Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő
feladatok önálló megoldása, a választás indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok
megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a
paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli
Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése

TÉMAKÖR: Információs társadalom,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

e-Világ

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az információ megjelenési formái, jellemzői
Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai
A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai
Személyhez köthető információk és azok védelme
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adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, ekereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi
vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok
használatában
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban,
és a találatok hatékony szűrése
Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

ismeretek

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az applikációkat önállóan telepíti;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
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adatokat táblázatba rendez;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK







Tipográfiai ismeretek
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése
Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet,
tartalomjegyzék létrehozása
Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok

FOGALMAK

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon,
körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése
Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék,
lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az
információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása
Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
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Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság,
transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás,
csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel

FOGALMAK

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy
szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel
Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram
használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával,
transzformációk végrehajtásával
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

készítése

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok
készítéséhez;
gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök
használatában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Multimédia állományok manipulálása
Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok
létrehozása
Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával
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fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális
képfeldolgozás, -megosztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális
fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása
Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek
felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba
Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek
kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Az online kommunikáció jellemzői
Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során
Az online közösségek szerepe, működése

FOGALMAK

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás,
önérvényesítés, tolerancia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és alkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata
A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása
Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai,
szaktudományos és szépirodalmi területen
A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
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érti a CSS használatának alapelveit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok,
fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő
rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése

FOGALMAK

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok,
bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti
elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás,
táblázatok használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének
megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően
választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő
weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári
segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában,
kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása
Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő
számítások, adatok keresése
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése

FOGALMAK

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus,
számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív,
vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata,
függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása,
diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK







Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai
Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése
Szűrési feltételek megadása
Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés

FOGALMAK

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből,
kulturális műsorokból, védett természeti értékekből
A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban,
digitális könyvtárban, online enciklopédiában
Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek
kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről
A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző
közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén

TÉMAKÖR: A digitális eszközök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:









ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése
A digitális eszközök főbb egységei
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben

FOGALMAK

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és
mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök
operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

10. évfolyam
Tantárgy:

Digitális kultúra
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01

Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2
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9 – 10. évfolyam
Órakeret elosztása 9 – 10. évfolyamon
Alapóraszám: 102 óra
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Számítógépes grafika
Multimédiás dokumentumok készítése
Online kommunikáció
Publikálás a világhálón
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Algoritmizálás,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

Javasolt
óraszám
25
3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
102

Óraszám
9.

10.
25

3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
68

34

formális programozási nyelv használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:







példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges
módjának megismerése
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Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás,
típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK












Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő
feladatok önálló megoldása, a választás indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok
megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a
paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli
Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése

TÉMAKÖR: Információs társadalom,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

e-Világ

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az információ megjelenési formái, jellemzői
Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai
A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai
Személyhez köthető információk és azok védelme
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adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, ekereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi
vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok
használatában
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban,
és a találatok hatékony szűrése
Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

ismeretek

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az applikációkat önállóan telepíti;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
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adatokat táblázatba rendez;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK







Tipográfiai ismeretek
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése
Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet,
tartalomjegyzék létrehozása
Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok

FOGALMAK

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon,
körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése
Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék,
lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az
információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása
Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
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Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság,
transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás,
csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel

FOGALMAK

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy
szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel
Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram
használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával,
transzformációk végrehajtásával
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

készítése

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok
készítéséhez;
gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök
használatában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Multimédia állományok manipulálása
Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok
létrehozása
Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával
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fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális
képfeldolgozás, -megosztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális
fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása
Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek
felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba
Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek
kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Az online kommunikáció jellemzői
Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során
Az online közösségek szerepe, működése

FOGALMAK

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás,
önérvényesítés, tolerancia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és alkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata
A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása
Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai,
szaktudományos és szépirodalmi területen
A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
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érti a CSS használatának alapelveit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok,
fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő
rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése

FOGALMAK

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok,
bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti
elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás,
táblázatok használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének
megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően
választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő
weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári
segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában,
kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
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Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása
Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő
számítások, adatok keresése
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése

FOGALMAK

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus,
számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív,
vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata,
függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása,
diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK







Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai
Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése
Szűrési feltételek megadása
Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés

FOGALMAK

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság
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Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből,
kulturális műsorokból, védett természeti értékekből
A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban,
digitális könyvtárban, online enciklopédiában
Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek
kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről
A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző
közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén

TÉMAKÖR: A digitális eszközök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:









ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése
A digitális eszközök főbb egységei
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben

FOGALMAK

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és
mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök
operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

11. évfolyam
Tantárgy:

Digitális kultúra
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01

Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2

11. évfolyam
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A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók
továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy
emelt szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga
követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, így
például az ott elvárt elméleti ismeretek rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a
tanulók a gimnázium befejezése után vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában
helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a
fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök
alkalmazásának terén elvárnak.
Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek
le, módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált
adatbázis-kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg,
melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az
információszerzés érdekében.
A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális
eszközökkel történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási
intézményben végzett kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan
projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran
távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle digitális eszközt és programot
használniuk.

Órakeret elosztása 11. évfolyamon
Alapóraszáma: 68 óra.
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Online kommunikáció
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Algoritmizálás,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

Javasolt
óraszám
20

Óraszám

4
4
4
2
12
20
2
68

4
4
4
2
12
20
2
68

20

formális programozási nyelv használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
658








példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
















Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy
algoritmusleíró eszköz segítségével
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata
Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei
alapján
Egyszerű típusalgoritmus használata
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok
Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása
Tesztelés, elemzés
Objektumorientált szemlélet
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata
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algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész
szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése,
vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok,
tesztelés, elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának tervezése és
kódolása
Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának meghatározása
Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő
problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok használatával
Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét feladatokban
önállóan és teammunkában
Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is
A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak,
metódusainak használatát igénylő játékos feladatok (pl. tili-toli, aknakereső, memory)
Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, rádiógomb a
felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli
felülete)
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Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület programozásában
A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített algoritmusban,
programban, tapasztalatok közös megbeszélése
Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas
mintaadatok előállítása és használata
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése
Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. mérési
eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok,
demográfiai modellek)

TÉMAKÖR: Információs társadalom,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

e-Világ

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai
A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások
Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban
Az e-szolgáltatások főbb ismérvei

FOGALMAK

e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások,
ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik
generációs számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása
Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-ügyintézés
és e-állampolgárság
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához
kapcsolódó témában

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

ismeretek

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
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céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére vonatkozó
igényeit megfogalmazza.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat;
az applikációkat önállóan telepíti;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez beállítása
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Alkalmazások erőforrásigényének felmérése
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata
Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK

mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása,
oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye,
alkalmazásspecifikáció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel
Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján
Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás hardverigénye
alapján
Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak
meghatározása

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival;
adatokat táblázatba rendez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Tipográfiai ismeretek
Hosszú dokumentumok készítése, formázása
Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása
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Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés
Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok

FOGALMAK

karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott
dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, például
tanulmány készítése irodalomból, történelemből, etikából
Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék beszúrása,
ábrajegyzék beszúrása
Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított tartalom
létrehozása
Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum
tartalmának közös véleményezése

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:





az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában
A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák
A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök

FOGALMAK

felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció,
csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és felhőalkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek
tudatosítása
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online
kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök használata
Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek megfelelően más
tantárgyak tanulása során
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
nagy adathalmazokat tud kezelni;
az adatokat diagramon szemlélteti.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Szám, szöveg, logikai típusok
Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása.
Egyéni számformátum kialakítása
Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel
Adatok bevitele különböző forrásokból
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Adatok elemzése, csoportosítása
Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés
Számítások végzése nagy adathalmazokon
Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei

FOGALMAK

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és
logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés,
szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagramösszetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen
Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel
Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével, és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki;
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a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat használ,
jelentéseket nyomtat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai
Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása
Lekérdezések készítése
Szűrési feltételek megadása
Függvényhasználat adatok összesítésére
Jelentések készítése
Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése
Közérdekű adatbázisok elérése

FOGALMAK

adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés,
jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám,
szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például menetrendekből, film- és
kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az elektronikus naplóból
Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból adatbázis-kezelő
rendszer segítségével
Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés az adathalmaz
táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel történő feldolgozása mellett
A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése
és adatbázis-kezelő programba való bevitele
Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, összesítő
függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések levonása

TÉMAKÖR: A digitális eszközök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
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tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése

FOGALMAK

ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és
védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás,
jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka digitális eszközökkel
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Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat
segítségével
Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Képzőművészeti és táncművészeti tagozat
gimnáziumi képzés
Évfolyam:

9. évfolyam
Tantárgy:

Digitális kultúra
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01

Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2
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9 – 10. évfolyam
Órakeret elosztása 9 – 10. évfolyamon
Alapóraszám: 102 óra
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Számítógépes grafika
Multimédiás dokumentumok készítése
Online kommunikáció
Publikálás a világhálón
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Algoritmizálás,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

Javasolt
óraszám
25
3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
102

Óraszám
9.

10.
25

3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
68

34

formális programozási nyelv használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:







példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges
módjának megismerése
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Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás,
típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK












Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő
feladatok önálló megoldása, a választás indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok
megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a
paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli
Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése

TÉMAKÖR: Információs társadalom,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

e-Világ

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az információ megjelenési formái, jellemzői
Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai
A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai
Személyhez köthető információk és azok védelme
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FOGALMAK

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, ekereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi
vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok
használatában
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban,
és a találatok hatékony szűrése
Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

ismeretek

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az applikációkat önállóan telepíti;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
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adatokat táblázatba rendez;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK







Tipográfiai ismeretek
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése
Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet,
tartalomjegyzék létrehozása
Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok

FOGALMAK

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon,
körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése
Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék,
lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az
információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása
Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel.
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Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
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Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság,
transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás,
csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel

FOGALMAK

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy
szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel
Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram
használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával,
transzformációk végrehajtásával
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

készítése

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok
készítéséhez;
gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök
használatában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Multimédia állományok manipulálása
Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok
létrehozása
Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával
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fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális
képfeldolgozás, -megosztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális
fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása
Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek
felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba
Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek
kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit.
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Az online kommunikáció jellemzői
Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során
Az online közösségek szerepe, működése

FOGALMAK

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás,
önérvényesítés, tolerancia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és alkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata
A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása
Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai,
szaktudományos és szépirodalmi területen
A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
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érti a CSS használatának alapelveit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.
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Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok,
fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő
rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése

FOGALMAK

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok,
bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti
elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás,
táblázatok használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének
megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően
választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő
weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári
segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában,
kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
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Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása
Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő
számítások, adatok keresése
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése

FOGALMAK

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus,
számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív,
vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata,
függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása,
diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.
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Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai
Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése
Szűrési feltételek megadása
Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés

FOGALMAK

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság
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Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből,
kulturális műsorokból, védett természeti értékekből
A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban,
digitális könyvtárban, online enciklopédiában
Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek
kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről
A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző
közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén

TÉMAKÖR: A digitális eszközök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:









ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.
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Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése
A digitális eszközök főbb egységei
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben

FOGALMAK

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és
mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök
operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével
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Képzési forma:
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Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2
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9 – 10. évfolyam
Órakeret elosztása 9 – 10. évfolyamon
Alapóraszám: 102 óra
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Számítógépes grafika
Multimédiás dokumentumok készítése
Online kommunikáció
Publikálás a világhálón
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Algoritmizálás,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

Javasolt
óraszám
25
3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
102

Óraszám
9.

10.
25

3
4
11
14
4
4
14
12
5
6
68

34

formális programozási nyelv használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:







példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges
módjának megismerése
688












Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata
Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok
Példák típusalgoritmus használatára
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok
Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Az objektumorientált szemlélet megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód,
szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás,
típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK












Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül
Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő
feladatok önálló megoldása, a választás indoklása
Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása
Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok
megoldása, a választás indoklása
Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel
Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés)
Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával
Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a
paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli
Egy saját vagy más által készített program tesztelése
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése

TÉMAKÖR: Információs társadalom,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

e-Világ

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az információ megjelenési formái, jellemzői
Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai
A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai
Személyhez köthető információk és azok védelme

689

FOGALMAK

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, ekereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi
vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok
használatában
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban,
és a találatok hatékony szűrése
Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

ismeretek

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az applikációkat önállóan telepíti;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás
eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
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adatokat táblázatba rendez;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK







Tipográfiai ismeretek
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése
Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet,
tartalomjegyzék létrehozása
Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok

FOGALMAK

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon,
körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése
Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése
Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése
Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék,
lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az
információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása
Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat;
létrehoz vektorgrafikus ábrákat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése
A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység
Rasztergrafikus rajzolóprogram használata
Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás
Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján
Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete
Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk
Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata
Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap
Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
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Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság,
transzformációk: elforgatás, tükrözés
Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás,
csoportosítás, kettőzés, klónozás
Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója
Elemi műveletek 3D-s modellel

FOGALMAK

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz,
ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás,
igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis,
sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés,
szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s
alakzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK











Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
digitális eszközökkel
A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása
Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy
szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel
Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram
használatával
Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával,
transzformációk végrehajtásával
Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése
Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően
Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

készítése

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja;
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok
készítéséhez;
gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök
használatában.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Multimédia állományok manipulálása
Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok
létrehozása
Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával
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fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális
képfeldolgozás, -megosztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális
fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása
Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek
felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba
Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek
kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Az online kommunikáció jellemzői
Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során
Az online közösségek szerepe, működése

FOGALMAK

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás,
önérvényesítés, tolerancia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és alkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata
A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása
Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai,
szaktudományos és szépirodalmi területen
A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit;
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érti a CSS használatának alapelveit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben;
több lapból álló webhelyet készít.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata
Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete
Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége
Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok,
fájlformátumok
Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő
rendszerben
Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel
Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához
Összetett webdokumentum készítése

FOGALMAK

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok,
bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti
elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás,
táblázatok használata, hivatkozás készítése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének
megfelelően választott témában
Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően
választott témában
Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése
Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével
Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő
weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával
Elkészített weblap internetes publikálása
A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári
segítséggel, kész stílusok alkalmazásával
Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában,
kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
az adatokat diagramon szemlélteti;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
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Adatok táblázatos elrendezése
Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása
Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása
Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése
Cellahivatkozások használata
Függvények használata, paraméterezése
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő
számítások, adatok keresése
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Diagram létrehozása, szerkesztése

FOGALMAK

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus,
számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív,
vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata,
függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása,
diagramtípusok, diagram-összetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen
Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK







Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai
Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése
Szűrési feltételek megadása
Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés

FOGALMAK

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok:
szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési
jogosultság
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Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből,
kulturális műsorokból, védett természeti értékekből
A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban,
digitális könyvtárban, online enciklopédiában
Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek
kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről
A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző
közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén

TÉMAKÖR: A digitális eszközök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:









ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése
A digitális eszközök főbb egységei
Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben

FOGALMAK

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és
mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök
operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme

Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével

697

698

699

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:
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Digitális kultúra
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A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis,
hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel,
eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan
olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a
tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi
tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és
koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja.
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és
célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók
kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra
jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás
rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PCközpontú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert
írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából
a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök
is kiemelt szerepet kapnak.

Kompetenciafejlesztés a tantárgy keretin belül
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló,
szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a
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változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan
azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként
megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatai
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű
érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12.
évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz
használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol
az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika,
adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző
informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A
javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült,
összegzett elképzelést.
A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása
során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is
elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A
középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb
problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve
néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy
szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél
több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a
megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran,
önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi
élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A
feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz
végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik,
ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori
sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása,
létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános
iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a
grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási
nyelvvel találkoznak.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez
használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek.
A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük
gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók
bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva –
beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során
nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos
használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági
okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a témakörök kezdetekor diagnosztikus értékelés során
tárjuk fel a tanulók ismereteit és készségeit.

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres
ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló tanórai tevékenységét,
elvégzett munkáját, elkészített dokumentumait, ismereteinek szintjét, fejlődését, órai
aktivitását, együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük
rendszeres szóbeli értékeléssel, érdemjeggyel.
Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, tesztelést, kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos, vagy a tanulói
tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén lehet a csoportos munkavégzés
keretén belül végzett egyéni munka és annak produktuma, amelynek fejlesztése a tervezéstől a
kivitelezésig zajlik.
Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat; ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat;
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat; tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. Képes-e a tanuló az önálló munkavégzésre; tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében; tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani;
képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására; ki tudja-e választani a munkájához
szükséges eszközöket; milyen mértékben alkalmazza a számítógépet, mint eszközt mindennapi
munkájában; kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.
Írásbeli, illetve teszt jellegű számonkérésnél az értékelés során ajánlott százalékos alsó
határok:
30 % - elégséges; 50% - közepes; 70% - jó; 85% - jeles.

Óraszámok a négyévfolyamos gimnáziumi osztályokban
Osztály

A, B, C

Évfolyam

Heti óraszám

9.

2

10.

1

11.

2

11. évfolyam
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A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók
továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy
emelt szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga
követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, így
például az ott elvárt elméleti ismeretek rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a
tanulók a gimnázium befejezése után vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában
helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a
fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök
alkalmazásának terén elvárnak.
Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek
le, módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált
adatbázis-kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg,
melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az
információszerzés érdekében.
A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális
eszközökkel történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási
intézményben végzett kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan
projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran
távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle digitális eszközt és programot
használniuk.

Órakeret elosztása 11. évfolyamon
Alapóraszáma: 68 óra.
Témakör neve
Algoritmizálás, formális programozási nyelv
használata
Információs társadalom, e-Világ
Mobiltechnológiai ismeretek
Szövegszerkesztés
Online kommunikáció
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Algoritmizálás,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

Javasolt
óraszám
20

Óraszám

4
4
4
2
12
20
2
68

4
4
4
2
12
20
2
68

20

formális programozási nyelv használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat;
ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg,
logikai;
ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket;
érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit;
érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői
környezetének alapszolgáltatásait;
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális
programozási nyelven kódolja;
a feladat megoldásának helyességét teszteli;
tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról;
hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ;
tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
















Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata
A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy
algoritmusleíró eszköz segítségével
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata
Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata
Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei
alapján
Egyszerű típusalgoritmus használata
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok
Eljárások, függvények alkalmazása
A program megtervezése, kódolása
Tesztelés, elemzés
Objektumorientált szemlélet
Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata

FOGALMAK

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész
szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése,
vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok,
tesztelés, elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának tervezése és
kódolása
Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának meghatározása
Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő
problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok használatával
Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét feladatokban
önállóan és teammunkában
Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is
A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak,
metódusainak használatát igénylő játékos feladatok (pl. tili-toli, aknakereső, memory)
Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, rádiógomb a
felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli
felülete)
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Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület programozásában
A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített algoritmusban,
programban, tapasztalatok közös megbeszélése
Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas
mintaadatok előállítása és használata
Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése
Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. mérési
eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok,
demográfiai modellek)

TÉMAKÖR: Információs társadalom,
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

e-Világ

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, ITgazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai
A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások
Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban
Az e-szolgáltatások főbb ismérvei

FOGALMAK

e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások,
ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik
generációs számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása
Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-ügyintézés
és e-állampolgárság
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata
Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról
Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi
oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése
Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához
kapcsolódó témában

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

ismeretek

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit;
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céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére vonatkozó
igényeit megfogalmazza.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ
mobilalkalmazásokat;
az applikációkat önállóan telepíti;
az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során
együttműködik társaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez beállítása
Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása
Alkalmazások erőforrásigényének felmérése
Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata
Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása
Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés

FOGALMAK

mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása,
oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye,
alkalmazásspecifikáció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása
Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása
Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása
mobileszközökkel
Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján
Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás hardverigénye
alapján
Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak
meghatározása

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának
szempontjait;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival;
adatokat táblázatba rendez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg;
tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok
használatáról;
etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Tipográfiai ismeretek
Hosszú dokumentumok készítése, formázása
Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása
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Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés
Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok

FOGALMAK

karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott
dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, például
tanulmány készítése irodalomból, történelemből, etikából
Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék beszúrása,
ábrajegyzék beszúrása
Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított tartalom
létrehozása
Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum
tartalmának közös véleményezése

TÉMAKÖR: Online kommunikáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat;
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:





az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a
szerepelvárásokat;
ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét;
ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit;
tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában
A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák
A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök

FOGALMAK

felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció,
csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs
lehetőségek és felhőalkalmazások használata
Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások,
szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek
tudatosítása
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása
Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során
Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online
kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök használata
Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek megfelelően más
tantárgyak tanulása során
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



adatokat táblázatba rendez;
táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:




a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ;
nagy adathalmazokat tud kezelni;
az adatokat diagramon szemlélteti.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Szám, szöveg, logikai típusok
Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása.
Egyéni számformátum kialakítása
Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata
Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel
Adatok bevitele különböző forrásokból
Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével
Adatok elemzése, csoportosítása
Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés
Számítások végzése nagy adathalmazokon
Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei

FOGALMAK

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és
logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum,
pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet
szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés,
szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagramösszetevők
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző
forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy
elterjedt táblázatkezelő programban
Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen
Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel
Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével, és következtetések levonása az eredményekből

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:


strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki;
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a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat használ,
jelentéseket nyomtat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait;
az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











Strukturált adattárolás
Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai
Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása
Lekérdezések készítése
Szűrési feltételek megadása
Függvényhasználat adatok összesítésére
Jelentések készítése
Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése
Közérdekű adatbázisok elérése

FOGALMAK

adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés,
jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám,
szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például menetrendekből, film- és
kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az elektronikus naplóból
Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból adatbázis-kezelő
rendszer segítségével
Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés az adathalmaz
táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel történő feldolgozása mellett
A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése
és adatbázis-kezelő programba való bevitele
Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, összesítő
függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban
Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése
Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések levonása

TÉMAKÖR: A digitális eszközök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

használata

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:




ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit,
ismeri a felhasználási lehetőségeket;
követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával;
céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait,
tendenciáit;
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tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete
egészségét;
használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait;
igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását;
tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel;
önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az
egyszerűbb felhasználói hibákat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése
A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai
Operációs rendszer segédprogramjai
Állomány- és mappatömörítés
Digitális kártevők elleni védekezés
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában
Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése

FOGALMAK

ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és
védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás,
jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka digitális eszközökkel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet
kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból
A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres
karbantartása, vírusvédelme
Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat
segítségével
Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

7. évfolyam
Tantárgy:

Fizika
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01
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Fizika
A Nat preambulumában megfogalmazottakat követve a fizika oktatásának célja egyfelől, hogy a tanuló
aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb fizikai, tudományos ismereteket és készségeket sajátítsa
el, egyúttal megismerje és pozitívan értékelje saját hazája, nemzete kultúráját és hagyományait, valamint
az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb eredményeit. Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a
munkához szükséges képességek, ismeretek és készségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos
teljesítmény ösztönzése. A fentieken kívül kiemelkedően fontos feladat a fizika esetében, minden
oktatási szakaszban a pozitív attitűd és a megfelelő motiváltság kialakítása.
Erre jó lehetőséget biztosít, hogy a tantárgy a szűken értelmezett szakmai ismeretanyag és a
mindennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán túl olyan természettudományos
módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség
életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a globális
környezeti problémákkal, a természeti erőforrások felelős felhasználásával összefüggő problémák vagy
a világűr kutatása. A témaválasztás fontos szempontja a mindennapokban hasznosítható, releváns
ismeretek nyújtása, valamint olyan készségek és képességek fejlesztése, mely a jövő ma még ismeretlen
ismeretrendszereiben való eligazodást segítik.
A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet
megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható.
Világunk megismerésének vannak módszerei, szabályai, algoritmusai. Egyre több jelenséget tudunk
megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. Ennek elengedhetetlen
feltétele az, hogy különböző fogalmakat konstruáljunk meg, melyekkel jellemezni tudjuk az adott
dolgot, jelenséget. Ezek minél nagyobb részéhez számértékeket is rendelünk az összehasonlíthatóság
miatt.
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7–8. évfolyam
A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, illetve az 5–6.
osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizika oktatható önálló
tantárgyként is a 7–8. osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban folytatódó természettudomány
tantárgy moduljaként.
A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehetővé teszik a
Nat által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, másrészt a fizika
oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. Ennek megfelelően a témák szorosan
kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. A
kerettanterv alkalmazásával tervezett oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges szakmai
ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti
releváns információkat és szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire.
Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak munkamódszerével
valamit a globális környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.
Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények megvalósulása
megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti önálló használatával
biztosítható. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel:
−
−
−
−
−
−
−

A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem érthető,
további magyarázatra szoruló részeket;
az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről;
tanári
útmutatás
felhasználásával
magabiztosan
használ
magyar
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére;
ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat;
egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására;
projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására;
értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a
mobiltelefon szenzorainak segítségével.

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a feldolgozás nagyon
sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki számára kötelező minimumot adja meg,
de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben az életkori szakaszban különösen - alkalmazkodnia kell
a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez.
Lényegében bármelyik téma lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket bonthatunk ki
a gyerekek együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón található információk
felhasználásával. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és motiváló közös munka, olyan
csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal sikerélményhez, pozitív
természettudományos attitűdhöz juthat.
A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos definíciók,
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során
megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek
legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének
elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a
megoldási törekvésekhez.
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Az Oktatási Hivatal által elfogadott kerettanterv alkalmazása iskolánkban:
Iskolánkban – ahogy az ország többi általános iskolájában is - a vonatkozó rendelkezések értelmében a
2020/2021-es tanévben az 1. és 5. évfolyamon vezetjük be az új NAT-ot. Ennek megfelelően a 7. osztály
a 2020/21-es és a 2021/22-es tanévben még a régi NAT szerint tanul.
A 2022/23-as tanévben kerül bevezetésre az akkori 7. osztályban az új NAT szerinti fizika oktatása.
Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
Az új NAT szerinti tankönyvek 7. osztályban heti 1, 8. osztályban heti 2 órára készülnek, így
iskolánkban is ezt az óraelosztást célszerű követnünk.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a

témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 102 óra.
A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
A javasolt kontextusalapú tananyag-felépítés nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. Így a
fizikai ismeretek feldolgozása mind diszciplináris, mind integrált oktatás formájában
megvalósítható.
1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés
3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok
4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének alapjai,
fűtés és világítás a háztartásban
5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás
6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása
Témakör neve
Javasolt óraszám
Bevezetés a fizikába (1)
8
Az energia (5)
8
Mozgás közlekedés és sportolás közben (2)
10
Lendület és egyensúly (2, 4)
10
Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben (3, 4)
14
Elektromosság a háztartásban (4)
14
Világítás, fény, optikai eszközök (4)
12
Hullámok (3, 4)
10
Környezetünk globális problémái (6)
6
Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6)
10
Összes óraszám:
102
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7. osztály
7. osztályban tanítandó témakörök:
Témakör neve
Bevezetés a fizikába (1)
Mozgás közlekedés és sportolás közben (2)
Lendület és egyensúly (2, 4)
Az energia (5)
Összóraszám

Javasolt óraszám
8
10
10
8
36

1. TÉMAKÖR: Bevezetés a fizikába
ÓRASZÁM: 8

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− jó becsléseket tud adni egyszerű számítás, következtetés segítségével;
− értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a
mobiltelefon szenzorainak segítségével;
− értelmezni tud egy jelenséget, megfigyelést valamilyen korábban megismert vagy saját maga
által alkotott egyszerű elképzelés segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfigyeléseket és kísérleteket végez a környezetében, az abból származó tapasztalatokat
rögzíti;
− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
− hétköznapi eszközökkel méréseket végez, rögzíti a mérések eredményeit, leírja a
méréssorozatokban megfigyelhető tendenciákat, ennek során helyesen használja a közismert
mértékegységeket;
− ismeri a fizika fontosabb szakterületeit;
− tájékozott a fizika néhány új eredményével kapcsolatban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A fizika tudománya által vizsgálható jelenségek felismerése, a tudományos megismerés ismérvei
A testek mérhető tulajdonságai: a hosszúság, térfogat, tömeg jele, mértékegységei és mérőeszközei, a
mértékegységek átváltása
Az alapvető fizikai mennyiségek jellemző értékeinek tapasztalati becslése
Az eltelt idő és a hőmérséklet jele, mértékegységei. A Celsius-skála
A távolság, a térfogat, az eltelt idő, a tömeg, a hőmérséklet közvetlen mérése a rendelkezésre
állóeszközökkel (beleértve a mobiltelefon óráját vagy a digitális konyhai mérleget, más konyhai
mérőeszközt)
A mérés pontosságának becslése ismételt mérések, illetve az eszköz jellemző adatainak ismeretében. A
mérési eredmények összehasonlítása
Azonos anyagból készült különböző tömegű testek tömegének és térfogatának kapcsolata. Az anyagra
jellemző sűrűség megállapítása
Sűrűségadatok használata a tömeg vagy térfogat kiszámolására
A fizika szakterületei, néhány újabb eredmény egyszerű bemutatása, egy állítás tudományos
megalapozottságának kritikus vizsgálata
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Fogalmak
mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet, a mérés pontossága, a mért adatok átlaga,
becslés, tudományos eredmény
Javasolt tevékenységek

Adott idejű folyamatok létrehozása (pl. 1 perc alatt leguruló golyó)
Szilárd, folyékony és légnemű anyagok térfogatának értelmezése, mérése
Az emberi test méreteihez kötött távolságok vizsgálata
Időtartam becslése (pl. 1 perc elteltének becslése számolással)
Távolságok mérése digitális térképeken
Külső hőmérséklet vizsgálata egy adott időszakban, az eredmények ábrázolása, átlagérték kiszámítása
A Föld éghajlatának globális változásával kapcsolatos hőmérsékleti adatsorok elemzése
Szilárd és folyékony anyagok sűrűségének összehasonlítása, illetve becslése csoportos kísérletezés
során
Bemutató készítése a fizika egyik nevezetes felismeréséről. Milyen előzményei voltak, milyen
bizonyítékok támasztják alá, milyen viták kísérték a felismerés megfogalmazását?

2. TÉMAKÖR: Mozgás közlekedés és sportolás közben
ÓRASZÁM: 10

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− tisztában van az önvezérelt járművek működésének elvével, illetve néhány járműbiztonsági
rendszer működésének fizikai hátterével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megfelelően tudja összekapcsolni a hely- és időadatokat. Különbséget tesz az út és elmozdulás
fogalma között. Ismeri, és ki tudja számítani az átlagsebességet, a mértékegységeket
megfelelően használja. Tudja, hogy lehetnek egyenletes és nem egyenletes mozgások. Ismeri a
testek sebességének nagyságrendjét;
− meghatározza az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességét, a megtett utat, az út
megtételéhez szükséges időt;
− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test
megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;
− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos).
Fejlesztési feladatok és ismeretek

A hely megadása, a környezetben tapasztalható mozgások megfigyelése, csoportosítása a pálya és a
helyváltozatás gyorsasága alapján
A sebesség nagysága, iránya, mértékegysége
A közel állandó sebességű mozgások (mozgólépcső, autó, korcsolya) megfigyelése, kialakulásuk
körülményei, Newton első törvénye
A megtett út, az utazásból hátralévő idő kiszámolása a sebesség nagyságának segítségével
Az elejtett test mozgásának vizsgálata. A nehézségi erő és a nehézségi gyorsulás. Newton 2. törvénye
A gyorsuló és kanyarodó autó sebesség változását okozó külső hatás (súrlódás, súrlódási erő)
azonosítása
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A sebességváltozást okozó erő nagyságának és a tömeg szerepének megfigyelése fékezés során
Az önvezérelt autó működési elve
A légzsák és a biztonsági öv működésének fizikai magyarázata
Fogalmak

hely, pálya, elmozdulás, út, átlagsebesség, kölcsönhatás, gyorsulás, nehézségi gyorsulás, erő, Newton
első és második törvénye
Javasolt tevékenységek

Anyaggyűjtés és beszélgetés Newton vagy Galilei életéről, sokoldalú kutatásairól
Sebességrekordok gyűjtése, vizsgálata
Közlekedéstervezés pl. valamilyen applikáció segítségével, az átlagsebességek vizsgálata
Sebesség mérésére szolgáló eljárás kidolgozása
Mozgás elemzése valamilyen telefonos applikáció segítségével

3. TÉMAKÖR: Lendület és egyensúly
ÓRASZÁM: 10

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű eszközökkel létrehoz periodikus mozgásokat, méri a periódusidőt, fizikai kísérleteket
végez azzal kapcsolatban, hogy mitől függ a periódusidő;
− tisztában van a mozgások kialakulásának okával, ismeri az erő szerepét egy mozgó test
megállításában, elindításában, valamilyen külső hatás kompenzálásában;
− tisztában van a rugalmasság és rugalmatlanság fogalmával, az erő és az általa okozott
deformáció közötti kapcsolat jellegével. Be tudja mutatni az anyag belső szerkezetére vonatkozó
legegyszerűbb modelleket, kvalitatív jellemzőket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

A lendület kiszámítása, a lendület megmaradásának vizsgálata néhány hétköznapi helyzetben
A rakéta mozgásának kísérleti vizsgálata (léggömb-rakéta), fizikai magyarázata. Newton harmadik
törvénye
Körmozgások és lengések (például a hinta lengései) megfigyelése, a periódusidő mérése. A periódusidőt
befolyásoló tényezők azonosítása.
A környezetünkben megfigyelhető nyugvó testek egyensúlyának vizsgálata. Annak magyarázata, hogy
miért nem esik le, miért nem fordul el a test
Rugalmas és rugalmatlan alakváltozások megfigyelése, a kétféle viselkedés összehasonlítása
Szemléletes kép kialakítása a szilárd anyagok belső szerkezetéről
Fogalmak
lendület, a lendület megmaradása, periódusidő, fordulatszám, egyensúly, amplitúdó rezgésszám, rugalmas
alakváltozás, Newton harmadik törvénye
Javasolt tevékenységek

Egyszerű ütközések kísérleti vizsgálata a lendületmegmaradás szemléltetésére
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Egyes háztartási eszközök, mint egyszerű gépek erőátvitelének vizsgálata
A Föld mozgási periódusainak vizsgálata az időszámítás szempontjából
Anyaggyűjtés és beszélgetés: Arkhimédész és gépei
Néhány gép (például: emelők, gőzgép, elektromos motor, benzinmotor) működésének megfigyelése,
gazdaságot, társadalmat megváltoztató hatásának bemutatása
A szilárd anyagok belső szerkezetét ábrázoló rajz vagy demonstrációs eszköz készítése

4. TÉMAKÖR: Az energia
ÓRASZÁM: 8

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai
ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;
− tudatában van az emberi tevékenység természetre gyakorolt lehetséges negatív hatásainak és az
ezek elkerülésére használható fizikai eszközöknek és eljárásoknak (pl. porszűrés, szennyezők
távolról való érzékelése alapján elrendelt forgalomkorlátozás).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tisztában van azzal, hogy az energiának ára van, gyakorlati példákon keresztül ismerteti az
energiatakarékosság fontosságát, ismeri az energiatermelés környezeti hatásait, az
energiabiztonság fogalmát;
− ismeri a jövő tervezett energiaforrásaira vonatkozó legfontosabb elképzeléseket;
− előidéz egyszerű energiaátalakulással járó folyamatokat (melegítés, szabadesés), megnevezi az
abban szereplő energiákat;
− ismeri a zöldenergia és fosszilis energia fogalmát, az erőművek energiaátalakításban betöltött
szerepét, az energiafelhasználás módjait és a háztartásokra jellemző fogyasztási adatokat;
− átlátja a táplálékok energiatartalmának szerepét a szervezet energiaháztartásában és az ideális
testsúly megtartásában;
− kvalitatív ismeretekkel rendelkezik az energia szerepéről, az energiaforrásokról, az
energiaátalakulásokról.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

A teljesítmény használata az energiafogyasztás meghatározására
A lakásban található legnagyobb fogyasztók kiválasztása, jellemző adataik (teljesítmény,
energiafogyasztás) áttekintése
A háztartásban használt energiahordozók megismerése: elektromos áram, földgáz, szén, fa
Az energiahordozók jellemzése, csoportosítása: fosszilis energia, zöldenergia
Az energia árának becslése néhány fűtési-melegítési módszer (például gázkonvektor, elektromos
vízmelegítő) esetében a háztartás számláinak segítségével
A rugalmas energia mozgási energiává alakulásának (rugós eszközzel kilőtt golyó), a helyzeti energia
mozgási energiává alakulásának (zuhanó test) megfigyelése. A mozgási energia belső energiává
alakulásának (összedörzsölt tenyér) megfigyelése
Az erőművekben bekövetkező energiaátalakulások vizsgálata, az energia megmaradása
A szélerőmű, napelemek, napkollektor működésének értelmezése
Néhány energiatakarékossági lehetőség gyakorlatban való közvetlen megfigyelése, működési elve:
termosztátos fűtőeszköz, hőszigetelés
A táplálkozási problémák fizikai hátterének megismerése: az energiafogyasztás és bevitel
egyensúlyának vizsgálata az élelmiszerek energiatartalmát megadó adatok segítségével
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Fogalmak
energiafogyasztás, teljesítmény, energiahordozók, zöldenergia, fosszilis energia, energiabiztonság,
energiatakarékosság, energiamegmaradás, rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső
energia
Javasolt tevékenységek

Az emberiség energiafogyasztásának és a rendelkezésre álló energiaforrások mennyiségének
áttekintése, az energiabiztonság fogalma
A jövő lehetséges energiaforrásaival kapcsolatos ismeretek gyűjtése, bemutatása
A háztartásban használatos izzók gazdaságosságának összehasonlítása
Az emberi szervezet energiafelhasználásának elemzése
Az energiatakarékosság lehetséges módszereinek vizsgálata a közvetlen környezetben
A diák egy átlagos napjának végiggondolása energiafogyasztás szempontjából. Milyen
energiahordozókat használt, milyen energiaszükségletet elégített ki, a felhasznált energiamennyiség
becslése

A továbbhaladás feltétele 7. évfolyamon
1. Témakör: Bevezetés a fizikába


Tudja
 mi a mérés
 becsülni és mérni a következő mennyiségeket: hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, hőmérséklet


mit jelent a mérés pontossága, a mért adatok átlaga

2. Témakör: Mozgás közlekedés és sportolás közben




-

Ismeri a következő fogalmakat: pálya, elmozdulás, út, kölcsönhatás, nehézségi gyorsulás, erő
Tudja az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test sebességére vonatkozó összefüggést, tudja
számolási feladatokban alkalmazni.
Ismeri
- az átlagsebesség fogalmát, meghatározását
- a szabadesés. a nehézségi gyorsulás és a nehézségi erő fogalmát
Tudja Newton első és második törvényét

3. Témakör: Lendület és egyensúly
-

Ismeri a következő fogalmakat: lendület, periódusidő, fordulatszám, amplitúdó, rezgésszám
Newton harmadik törvényét
rugalmas alakváltozás fogalmát
ismeri az egyensúly feltételét

4. Témakör: Az energia





Ismer energiahordozókat, tudja azokat csoportosítani
Tud példákat az energiatakarékosságra
Tudja az energiamegmaradás törvényét
Ismeri a következő energiafajtákat: rugalmas energia, helyzeti energia, mozgási energia, belső energia



Ismeri a teljesítmény fogalmát, meghatározását
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Fizika
A Nat preambulumában megfogalmazottakat követve a fizika oktatásának célja egyfelől, hogy a tanuló
aktív problémamegoldóként a legkorszerűbb fizikai, tudományos ismereteket és készségeket sajátítsa
el, egyúttal megismerje és pozitívan értékelje saját hazája, nemzete kultúráját és hagyományait, valamint
az egyetemes emberi kultúra legjelentősebb eredményeit. Fontos feladat továbbá a tanuláshoz és a
munkához szükséges képességek, ismeretek és készségek együttes fejlesztése, az egyéni és a csoportos
teljesítmény ösztönzése. A fentieken kívül kiemelkedően fontos feladat a fizika esetében, minden
oktatási szakaszban a pozitív attitűd és a megfelelő motiváltság kialakítása.
Erre jó lehetőséget biztosít, hogy a tantárgy a szűken értelmezett szakmai ismeretanyag és a
mindennapokban könnyen hasznosítható praktikus ismeretek átadásán túl olyan természettudományos
módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkozik, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség
életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a globális
környezeti problémákkal, a természeti erőforrások felelős felhasználásával összefüggő problémák vagy
a világűr kutatása. A témaválasztás fontos szempontja a mindennapokban hasznosítható, releváns
ismeretek nyújtása, valamint olyan készségek és képességek fejlesztése, mely a jövő ma még ismeretlen
ismeretrendszereiben való eligazodást segítik.
A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének kialakítása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. Azt az attitűdöt kell a diákokban kialakítani, hogy a természet
megismerhető, működése a természeti törvények segítségével leírható.
Világunk megismerésének vannak módszerei, szabályai, algoritmusai. Egyre több jelenséget tudunk
megmagyarázni úgy, hogy alapvetőbb jelenségekre vezetjük azokat vissza. Ennek elengedhetetlen
feltétele az, hogy különböző fogalmakat konstruáljunk meg, melyekkel jellemezni tudjuk az adott
dolgot, jelenséget. Ezek minél nagyobb részéhez számértékeket is rendelünk az összehasonlíthatóság
miatt.

724

7–8. évfolyam
A fizika tantárgy oktatására az általános iskola 3–4. osztályában tanult környezetismeret, illetve az 5–6.
osztályban tanult természettudomány oktatását követően kerül sor. A fizika oktatható önálló
tantárgyként is a 7–8. osztályban, illetve az ebben a nevelési szakaszban folytatódó természettudomány
tantárgy moduljaként.
A kerettanterv témakörei, a megtanítandó ismeretek és fejlesztési feladatok egyfelől lehetővé teszik a
Nat által az adott nevelési szakaszra előírt tanulási eredmények megvalósulását, másrészt a fizika
oktatására vonatkozó általános alapelvek érvényesülését. Ennek megfelelően a témák szorosan
kapcsolódnak a hétköznapi problémákhoz, természeti jelenségekhez és technikai alkalmazásokhoz. A
kerettanterv alkalmazásával tervezett oktatási, tanulási folyamat mélyíti a szükséges szakmai
ismereteket, támogatja a tudásalkalmazást, összekapcsolja a tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti
releváns információkat és szervesen épít a jelenség és tevékenység alapú tudásszervezés alapelveire.
Ezeknek a céloknak a megvalósulását szolgálják a fizika tudományával, annak munkamódszerével
valamit a globális környezeti problémákkal foglalkozó témakörök.
Az internethasználattal és prezentációk készítésével kapcsolatos tanulási eredmények megvalósulása
megfelelő óraszervezéssel, a digitális technológia tanári irányítás melletti önálló használatával
biztosítható. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel:
−
−
−
−
−
−
−

A tanuló fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos és nem érthető,
további magyarázatra szoruló részeket;
az internet segítségével adatokat gyűjt a legfontosabb fizikai jelenségekről;
tanári
útmutatás
felhasználásával
magabiztosan
használ
magyar
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat fizikai tárgyú információk keresésére;
ismer megbízható fizikai tárgyú magyar nyelvű internetes forrásokat;
egyszerű számítógépes prezentációkat készít egy adott témakör bemutatására;
projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
prezentációkat hoz létre a tapasztalatok és eredmények bemutatására;
értelmezi a sportolást segítő kisalkalmazások által mért fizikai adatokat. Méréseket végez a
mobiltelefon szenzorainak segítségével.

A tananyag kijelöli a témaköröket és iránymutató a lehetséges sorrendre nézve, de a feldolgozás nagyon
sokféle lehet. Részben azért is, mert a tananyag csak a mindenki számára kötelező minimumot adja meg,
de elsősorban azért, mert a tanítás során - ebben az életkori szakaszban különösen - alkalmazkodnia kell
a tanulócsoport egyedi sajátosságaihoz, az oktató-nevelőmunka helyi céljaihoz és körülményeihez.
Lényegében bármelyik téma lehetőséget nyújt az elmélyülésre, izgalmas részkérdéseket bonthatunk ki
a gyerekek együttműködése révén megvalósuló projektek során vagy a világhálón található információk
felhasználásával. A tanulás sikerességének kritériuma lehet az értelmes és motiváló közös munka, olyan
csoportmunka, melyben mindenki megtalálhatja a saját szerepét, s ezáltal sikerélményhez, pozitív
természettudományos attitűdhöz juthat.
A tanulók értékelésének módszerei ennek megfelelően nem korlátozódnak a hagyományos definíciók,
törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során
megjelenhet a prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás
közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek
legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének
elvét, az időszerű társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, s a fizika hozzájárulását a
megoldási törekvésekhez.
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Az Oktatási Hivatal által elfogadott kerettanterv alkalmazása iskolánkban:
Iskolánkban – ahogy az ország többi általános iskolájában is - a vonatkozó rendelkezések értelmében a
2020/2021-es tanévben az 1. és 5. évfolyamon vezetjük be az új NAT-ot. Ennek megfelelően a 7. osztály
a 2020/21-es és a 2021/22-es tanévben még a régi NAT szerint tanul.
A 2022/23-as tanévben kerül bevezetésre az akkori 7. osztályban az új NAT szerinti fizika oktatása.
Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8
Az új NAT szerinti tankönyvek 7. osztályban heti 1, 8. osztályban heti 2 órára készülnek, így
iskolánkban is ezt az óraelosztást célszerű követnünk.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a

témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 7–8. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 102 óra.
A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
A javasolt kontextusalapú tananyag-felépítés nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. Így a
fizikai ismeretek feldolgozása mind diszciplináris, mind integrált oktatás formájában
megvalósítható.
1. Fizikai jelenségek megfigyelése, egyszerű értelmezése
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés
3. A levegő, a víz, a szilárd anyagok
4. Fontosabb mechanikai, hőtani, elektromos és optikai eszközeink működésének alapjai,
fűtés és világítás a háztartásban
5. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és felhasználás
6. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása
Témakör neve
Bevezetés a fizikába (1)
Az energia (5)
Mozgás közlekedés és sportolás közben (2)
Lendület és egyensúly (2, 4)
Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben
(3, 4)
Elektromosság a háztartásban (4)
Világítás, fény, optikai eszközök (4)
Hullámok (3, 4)
Környezetünk globális problémái (6)
Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6)
Összes óraszám:
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Javasolt óraszám
8
8
10
10
14
14
12
10
6
10
102

8. osztály
8. osztályban tanítandó témakörök:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben (3, 4)
Világítás, fény, optikai eszközök (4)
Hullámok (3, 4)
Elektromosság a háztartásban (4)
Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata (6)
Környezetünk globális problémái (6)
Összóraszám

14
12
10
14
10
6
66

1. TÉMAKÖR: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben
ÓRASZÁM: 14

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− jellemzi az anyag egyes halmazállapotait, annak sajátságait, ismeri a halmazállapot-változások
jellemzőit, a halmazállapot-változások és a hőmérséklet alakulásának kapcsolatát;
− tudja magyarázni a folyadékokban való úszás, lebegés és elmerülés jelenségét, az erre
vonatkozó sűrűségfeltételt;
− tudja, miben nyilvánulnak meg a kapilláris jelenségek, ismer ezekre példákat a gyakorlatból (pl.
növények tápanyagfelvétele a talajból);
− kísérletezés közben, illetve a háztartásban megfigyeli a folyadékok és szilárd anyagok
melegítésének folyamatát, és szemléletes képet alkot a melegedést kísérő változásokról, a
melegedési folyamatot befolyásoló tényezőkről.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

A jég olvadásának és a víz fagyásának kísérleti vizsgálata, a hőmérséklet időbeli változásának
megfigyelése. Az olvadáspont
A környezetben lezajló termikus kölcsönhatások felismerése, összegyűjtése
A leves, a tea melegítésének megfigyelése. A melegítés gyorsaságát meghatározó fizikai körülmények
kísérleti vizsgálata, egyszerű magyarázata
A víz forrásának kísérleti megfigyelése, a hőmérséklet mérése: forráspont, vízgőz
A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése az anyagot alkotó részecskék (apró golyók)
egyszerű modelljének felhasználásával
A téli fagy romboló erejének fizikai magyarázata, a fagyás megfigyelése jégkocka készítés során
A víz tapasztalati tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és értelmezése: összenyomhatatlanság, sűrűség,
folyékonyság
A nyomás jele, mértékegysége. Alkalmazása a felületre ható erő kiszámolására
A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a mélységtől való függés és az iránytól való függetlenség
felismerése. A hidrosztatikai nyomás kiszámolása
Az acélból készült hajók úszásának fizikai magyarázata, a sűrűségfeltétellel és Arkhimédésztörvényének segítségével
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Kapilláris jelenségek megfigyelése a háztartásban (felmosás, szivacs)
Szilárd anyagok melegítésének kísérleti megfigyelése, a tapasztalt hőtágulás, hővezetés kvalitatív fizikai
magyarázata
A levegő fizikai tulajdonságai: nyomás, hőmérséklet, páratartalom
− A szél, az eső, a harmat, a dér, a hó, a jégeső és a felhők kialakulásának egyszerű fizikai
magyarázata.
Fogalmak

légnemű, folyékony, szilárd, fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás; kapilláris csövek, nyomás,
hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, lebegés, sűrűségfeltétel, termikus kölcsönhatás, melegítés,
felvett és leadott hő, nyomáskülönbség
Javasolt tevékenységek

Hőmérő készítése
A nyomás időjárástól és magasságtól való függésének kísérleti vizsgálata
A páratartalom változásának kísérleti vizsgálata egyszerű mérőeszközzel, a páratartalom hatása a
lakókörnyezetre, az emberi szervezetre
Úszó sűrűségmérő működésének vizsgálata, értelmezése
Cartesius-búvár készítése
A kapilláris jelenségek szerepe a természetben, anyaggyűjtés
Az álló, ülő, fekvő ember által a talajra kifejtett nyomás becslése
Beszélgetés az alábbi kérdésekről: Hogyan érzékeljük a levegő nyomását, miért pattog a fülünk, ha
gyorsan emelkedünk vagy süllyedünk?

2. TÉMAKÖR: Világítás, fény, optikai eszközök
ÓRASZÁM: 12

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök, elektromos
háztartási eszközök, szerszámok) működési elvének lényegét;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés,
fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú
terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az aktuálisan használt elektromos fényforrásokat, azok fogyasztását és fényerejét
meghatározó mennyiségeket, a háztartásban gyakran használt áramforrásokat;
− ismeri a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában, a szem
megerőltetésének (például számítógép) következményeit;
− ismeri néhány gyakran használt optikai eszköz részeit, átlátja működési elvüket;
− tisztában van a fény egyenes vonalú terjedésével, szabályos visszaverődésének törvényével, erre
hétköznapi példákat hoz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

A fény egyenes vonalú terjedésének megfigyelése, kísérleti vizsgálata, demonstrálása párhuzamos
nyaláb vagy kis teljesítményű (az egészségre veszélytelen) lézer segítségével
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A síktükörben látható tükörkép kialakulásának magyarázata a fény szabályos visszaverődésével, a
fénysugár útjának megrajzolásával
A háztartásban használt fényforrások és azok tulajdonságainak (a fény színe, a fényerősség, a kibocsátott
fény térbeli eloszlása, az energiahatékonyság, ár, élettartam) megismerése, a működésükhöz
szükséges áramforrás kiválasztása
A fénytörés jelenségének megfigyelése
A gyűjtőlencse optikai tulajdonságainak kísérleti vizsgálata. A nagyító képalkotásának fizikai
magyarázata
A látás folyamatának fizikai magyarázata. Jellegzetes lencsehibák: rövidlátás, távollátás, ezek
korrekciója szemüveggel, kontaktlencsével, lézeres beavatkozással. A szem egészségvédelme
Megfigyelések nagyítóval vagy mikroszkóppal illetve távcsővel vagy látcsővel
A távcső és mikroszkóp részeinek vizsgálata, működésének fizikai magyarázata
Fogalmak

fényforrás, szabályos visszaverődés, tükör, fénytörés, gyűjtő és szórólencse, fókusztávolság,
fókuszpont
Javasolt tevékenységek

A környezetben található fényforrások megfigyelése, néhány fényforrás (kerékpáros lámpák)
szétszerelése, az alkatrészek szerepének megvizsgálása
A környezetben létrejövő árnyékok megfigyelése, fényképezése, kialakulásának magyarázata a fény
egyenes vonalú terjedésével
A Hold árnyéka a Földön: a napfogyatkozás, a Föld árnyéka a Holdon: holdfogyatkozás
Optikai illúziók vizsgálata
A különböző élőlények látórendszere, látástartománya: anyaggyűjtés, projektmunka
Camera obscura készítése
Az iskola világítási rendszerének megismerése közvetlen megfigyelés segítségével. Hány darab és
milyen világítótest van használatban, mennyi ideig működnek, milyen rendszerességgel, mennyit
fizet az iskola ezért az energiáért?

3. TÉMAKÖR: Hullámok
ÓRASZÁM: 10

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai
ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a fény és anyag legelemibb kölcsönhatásait (fénytörés,
fényvisszaverődés, elnyelés, sugárzás), az árnyékjelenségeket, mint a fény egyenes vonalú
terjedésének következményeit, a fehér fény felbonthatóságát;
− érti a színek kialakulásának elemi fizikai hátterét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti a hullámmozgás lényegét és a jellemző legfontosabb mennyiségeket: frekvencia, amplitúdó,
hullámhossz, terjedési sebesség;
− megfigyeli az elterjedt hangszereket használat közben, felismeri azok működési elvét;
− ismeri a hallás folyamatát, a levegő hullámzásának szerepét a hang továbbításában. Meg tudja
nevezni a halláskárosodáshoz vezető főbb tényezőket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

Rugalmas kötélen, rugón kialakított állóhullámok megfigyelése, jellemzése
A vízhullámok kísérleti vizsgálata, a mozgás leírása
A haladó hullámok kialakulásának elvi magyarázata. Az amplitúdó, a frekvencia, a hullámhossz
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A levegőben terjedő lökéshullám megfigyelése egyszerű kísérleti eszközökkel. A terjedési sebesség
becslése
A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerő) fizikai magyarázata
Egyes hangszerek hangképzésének elve, a hangszerek megfigyelése működés közben
A hallás mechanizmusának fizikai lényege, a hallást károsító tényezők ismerete
A fény hullámtermészetének ismerete
A színek észlelésének magyarázata, a kiegészítő színek
Kísérleti vizsgálata és magyarázata annak, miért függ a tárgyak színe a megvilágító fény színétől
A felhők, az ég, a növényzet, a tenger, a folyók színének egyszerű magyarázata
Fogalmak

állóhullám, hullámhossz, frekvencia, hullám terjedési sebessége, hangmagasság, hangerő, szivárvány
színei, kiegészítő színek
Javasolt tevékenységek

A cunami jelenségének megismerése, magyarázata
Hangok keltése, elemzése egyszerű esetekben pl. audacity programmal
Szivárvány létrehozása, megfigyelése a természetben
Fényfestés, játékok, kísérletek színekkel
Színek kikeverése festékekkel

4. TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban
ÓRASZÁM: 14

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a legfontosabb saját maga által használt eszközök (például közlekedési eszközök,
elektromos háztartási eszközök, szerszámok) működésének fizikai lényegét;
− ismeri a villamos energia felhasználását a háztartásban, az energiatakarékosság módozatait, az
érintésvédelmi és biztonsági rendszereket és szabályokat;
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az elektromos állapot fogalmát, kialakulását, és megmagyarázza azt az anyagban lévő
töltött részecskék és a közöttük fellépő erőhatások segítségével;
− szemléletes képe van az elektromos áramról, ismeri az elektromos vezetők és szigetelők
fogalmát;
− használja a feszültség, áramerősség, ellenállás mennyiségeket egyszerű áramkörök
jellemzésére;
− tudja, hogy a Földnek mágneses tere van, ismeri ennek legegyszerűbb dipól közelítését. Ismeri
az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

Az elektromos állapot kialakulásának megfigyelése kísérletezés közben, magyarázata a töltött
részecskék és atomról alkotott egyszerű elképzelés (elektron, proton, atommag) segítségével
A villámok kialakulásának fizikai magyarázata
Szemléletes kép alkotása az elektromos – egyen és váltakozó – áramról. Egyen és váltakozó-áramú
eszközök azonosítása a környezetünkben
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A feszültség és áramerősség jele, mértékegysége, feltüntetése az elektromos eszközökön
Az áramerősség várható értékének meghatározása az ellenállás ismeretében. A technikai
alkalmazásokban gyakori szigetelő és vezető anyagok ellenállásának mérése
Az egyszerű áramkör részei: áramforrás, kapcsoló, fogyasztók, vezeték
Elemek és akkumulátorok jellemző adatainak összehasonlítása
Az emberre veszélyes feszültség és áramerősség értékek. Az áramütés hatása
A Joule-hő meghatározása. A vasaló, a hajszárító, a vízmelegítő működési elve: a fűtőszál kialakítása
és szerepe
Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés szerepe az elektromos
eszközök biztonságos használata során
Az iránytű használatának fizikai alapja
Jedlik Ányos munkássága és az elektromos motor. A transzformátor működésének megfigyelése
Fogalmak

atom, elektromos állapot, elektromos áram, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm törvénye,
áramforrás, fogyasztó, Joule-hő, áramütés, elektromos energia, teljesítmény, dipólus, transzformátor
Javasolt tevékenységek

A dörzselektromos jelenség kísérleti vizsgálata például léggömbök felhasználásával
Háztartási eszközök elektromos tulajdonságainak vizsgálata
Az elektromos biztosíték szerepe és működése a háztartásban
Elemek és akkumulátorok környezeti hatásának elemzése
Adatok gyűjtése a Föld mágneses teréről
LED-et tartalmazó egyszerű áramkör készítése, az áramkörbe illesztett változó ellenállású elem (változó
hosszúságú grafitbél, termiszor, fotoellenállás, potencióméter) hatásának megfigyelése, lehetőség
szerint a feszültség és áramerősség mérése az áramkörben.

5. TÉMAKÖR: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata
ÓRASZÁM: 10

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri a fizikai kutatás által megalapozott technikai fejlődés egyes fejezeteinek a
társadalomra, illetve a történelemre gyakorolt hatását, meg tudja fogalmazni a
természettudomány fejlődésével kapcsolatos alapvető etikai kérdéseket;
− ismeri a környezetében előforduló legfontosabb természeti jelenségek (például időjárási
jelenségek, fényviszonyok változásai, égi jelenségek) fizikai magyarázatát;
− megismeri jelentős fizikusok életének és tevékenységének legfontosabb részleteit, azok
társadalmi összefüggéseit (pl. Isaac Newton, Arkhimédész, Galileo Galilei, Jedlik Ányos).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− érti a nappalok és éjszakák változásának fizikai okát, megfigyelésekkel feltárja a holdfázisok
változásának fizikai hátterét. Látja a Nap szerepét a Naprendszerben mint gravitációs centrum
és mint energiaforrás;
− ismeri a csillagok fogalmát, számuk és méretük nagyságrendjét. Ismeri a világűr fogalmát, a
csillagászati időegységeket (nap, hónap, év) és azok kapcsolatát a Föld és Hold forgásával és
keringésével;
− ismeri a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozódásban;
− tisztában van a galaxisok mibenlétével, számuk és méretük nagyságrendjével. Ismeri a
Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit;
− tisztában van az űrkutatás aktuális céljaival, legérdekesebb eredményeivel.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek

A Nap fizikai jellemzői. A Nap energiájának forrása
A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzői
Anyaggyűjtés arról, hogyan változtatták meg Kopernikusz és Kepler felismerései a korábbi világképet
A Nap járásának megfigyelése egy bot árnyékának segítségével, az égtájak meghatározása
A Hold megfigyelése, felszíni formáinak magyarázata: meteorok
Anyaggyűjtés arról, hogyan figyelte meg Galilei a Holdat és hogyan értelmezték a látottakat
A Hold fázisainak megfigyelése, fizikai magyarázata a Nap, Föld, Hold helyzete alapján
Föld típusú bolygók és óriásbolygók, a bolygók jellegzetességeinek egyszerű fizikai magyarázata
A csillagok sajátosságai, megkülönböztetésük a bolygóktól, látszólagos mozgásuk fizikai értelmezése,
a legfontosabb csillagképek megfigyelése
Ismerkedés az égbolt egyéb égi objektumaival: a Tejútrendszer, galaxisok, fekete lyukak. Az
objektumok legfontosabb fizikai jellemzőinek feltérképezése.
Az űrkutatás aktuális céljai, legfontosabb irányai: az űrszondák, a nemzetközi űrállomás, az
űrtávcsövek, a műholdak tevékenységének bemutatása
A világűr kutatásának kérdései: élet a Világegyetemben, a Világegyetem keletkezése és fejlődése
Fogalmak

napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, óriásbolygó, holdfázis, fogyatkozások, csillag, galaxis,
fekete lyuk, fényév
Javasolt tevékenységek

A Hold megfigyelése szabad szemmel és távcsővel
Az aktuális csillagászati hírek elemzése
Beszélgetés a világűr méreteiről s az értelmes élet lehetőségeiről a világűrben
Beszélgetés a fény véges sebességéről, s a csillagos ég ebből következő látványáról
Útikalauz űrturistáknak: a Naprendszer égitestjeinek érdekességei az odalátogató szempontjából
Olyan jelenségek és megfigyelések összegyűjtése, amik azt támasztják alá, hogy a Föld gömbölyű, nem
pedig lapos

6. TÉMAKÖR: Környezetünk globális problémái
ÓRASZÁM: 6

óra

Tanulási eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja azonosítani a széles körben használt technológiák környezetkárosító hatásait, és fizikai
ismeretei alapján javaslatot tesz a károsító hatások csökkentésének módjára;
− ismeri az éghajlatváltozás problémájának összetevőit, lehetséges okait. Tisztában van a
hagyományos ipari nyersanyagok földi készleteinek végességével és e tény lehetséges
következményeivel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− környezetében zajszintméréseket végez számítógépes mérőeszközzel, értelmezi a kapott
eredményt;
− ismeri az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és
lehetséges okait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek

Az ózonpajzs elvékonyodásának hatása, a Földet ért ultraibolya sugárzás erősödése, az ózonpajzs
védelmében hozott intézkedések
Az éghajlatváltozás okai és következményei. Az éghajlat változására utaló fizikai mennyiségek
értékeinek vizsgálata
A tengerszint emelkedésének fizikai okai
A tüzelőanyagok elégetésének szerepe az üvegházhatás kialakulásában
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Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatása: az ökológiai lábnyom
A fényszennyezés megfigyelése
A zajszennyezés fogalma
Innovatív technológiák a környezet és az ember védelmében: porszűrők működési elve, hangszigetelés,
energiatakarékos eszközök használata, a levegőben található szennyezők távolról történő mérése
alapján elrendelt forgalomkorlátozás
Fogalmak

éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés,
zajszennyezés
Javasolt tevékenységek

Sötét és világos felületek fényelnyelési tulajdonságainak kísérleti vizsgálata (természeti megfigyelése)
A globális éghajlatváltozás bizonyítékainak gyűjtése, vizsgálata, a lehetséges következmények
elemzése, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása, a tudomány szerepének mérlegelése
A zajszint mérése mobiltelefonnal vagy más alkalmas eszközzel
Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése
Üvegházhatás megfigyelése, értelmezése (pl. üvegház, napon álló autó)

A továbbhaladás feltétele 8. évfolyamon
1. Témakör: Víz és levegő a háztartásban és a környezetünkben
-

Ismeri
- a halmazállapotokat, a halmazállapot-változásokat (légnemű, folyékony, szilárd, fagyás,
olvadás, párolgás, lecsapódás, forrás)
- a kapilláris csövek, a nyomás, a hidrosztatikai nyomás fogalmát, nyomáskülönbségen alapuló
eszközöket ismer
- a felhajtóerő fogalmát
- az úszás, a lebegés feltételét
- Tudja elemezni a termikus kölcsönhatásokat

2. Témakör: Világítás, fény, optikai eszközök
-

Ismeri
- a fényforrás fogalmát, azok fogyasztását és fényerejét meghatározó mennyiségeket, tud
példákat fényforrásokra
- a látás folyamatát, a szem hibáit és a szemüveg szerepét ezek kijavításában
- a fény egyenes vonalú terjedését, a szabályos fényvisszaverődést, a fénytörést
- a síktükörben látható tükörkép megszerkesztésének módját
- a fénytörés jelenségét
- a gyűjtő- és szórólencse jellemzőit, képalkotását, a fókusztávolság és a fókuszpont fogalmát

3. Témakör: Hullámok


Ismeri
- a hullámhossz, frekvencia, amplitúdó, terjedési sebesség, állóhullám fogalmát
- a hallás folyamatát
- hangmagasság és a hangerő fizikai magyarázatát
- a fény hullámtermészetét
- szivárvány színeit, a kiegészítő színeket

4. Témakör: Elektromosság a háztartásban
-

Ismeri
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-

-

a következő fogalmakat: atom, elektromos állapot, elektromos áram, áramforrás, fogyasztó,
feszültség, áramerősség, ellenállás, elektromos energia, Joule-hő, teljesítmény, szigetelők és
vezetők
a feszültség, áramerősség, ellenállás, elektromos energia, teljesítmény mértékegységét, jelét
az egyszerű áramkör részeit
Ohm törvényét és tudja alkalmazni egyszerű számítási feladatokban
az áramütés hatásait, következményeit, a teendőt ha áramütést szenvedettet lát
az állandó mágnes sajátságait, az iránytűt, a Föld mágneses terét
a transzformátor szerepét

5. Témakör: Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata


Ismeri
- a napközéppontú világkép, földtípusú bolygó, Nap- és Holdfogyatkozás, csillag, világűr,
galaxis, fekete lyuk, fényév fogalmakat
- a holdfázisok változásának fizikai hátterét
- a csillagképek, a Sarkcsillag, valamint a Nap égi helyzetének szerepét a tájékozódásban
- Naprendszer bolygóinak fontosabb fizikai jellemzőit
- a Nap fizikai jellemzőit, a Nap energiájának forrását
- A Föld Nap körüli mozgásának, a Hold Föld körüli mozgásának fizikai jellemzőit

6. Témakör: Környezetünk globális problémái


Ismeri
- az éghajlatváltozás, üvegházhatás, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fényszennyezés,
zajszennyezés fogalmakat
- az ózonpajzs elvékonyodásának és az ultraibolya sugárzás erősödésének tényét és lehetséges
okait.
- az éghajlatváltozás okait és következményeit
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati
alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés,
globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül
megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva,
sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre
is választ keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a
számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés
lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése.
Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is,
hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére
irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az
is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell
lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól
kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított,
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nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes
befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését.
A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika
mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási
eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét
– a megfelelő órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák
használatával kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok
tanári irányítás melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az
alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a
mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok
fizikai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt,
megfigyelhető jelenségek magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre
koncentráló és a gyakorlati alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű
képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az
összefüggések teljes elhanyagolását jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai
gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként
megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos
vitát, támogatva a tudományos megismerési folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő
élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran
kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése
helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó
kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a kritikus gondolkodás, a
kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű
tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is, hogy a legfontosabb fogalmak és
törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a
kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi tantervben egy projektlistát készíteni, s
ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az adott projekt által megkívánt
kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű felhasználni. A projekt
mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív tanulás lehetőségét
megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a
csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti
feladatok értékelése, az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori
sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
739

Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

9. évfolyam
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
68

TÉMAKÖR: Egyszerű mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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−
−

−
−

helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség,
pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására;
tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű
mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának
ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez szükséges időt;
ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási
sebességet számolni;
egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás
mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával
A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú
sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése
Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával
kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása
A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső,
csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata
Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának jellemzése
a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő
vizsgálatával
Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról
Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása
A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segítségével
Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata
Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására

FOGALMAK

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott
pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével
Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejének
mérésével, a mérés pontosságának becslése
Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése
különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök
Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív
megállapítása
Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának
témakörében
Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

TÉMAKÖR: Ismétlődő mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;
741

−
−
−
−
−
−

egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség,
fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való
kapcsolatát;
− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket,
néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló
tényezőket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő és
gyorsulás fogalmának segítségével
A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális
gyorsulás nagyságának kiszámolása
A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a Föld
felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése
Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon
A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, a
frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából
A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-idő
függvény elemzése.

FOGALMAK

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a
rugó által kifejtett erő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a
jellemző fordulatszám adatainak megkeresése
Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése
Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése

TÉMAKÖR: A közlekedés és sportolás fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
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−

átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;

−

felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá.

−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát;
− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános
érvényességét;
− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni
dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás
meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére;
− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi
erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét;
− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének
fizikai elveit;
− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével;
− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi
a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket,
ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület
megmaradásának segítségével. A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor
Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével
A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő
Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és Newton
törvényei segítségével
A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak
(súrlódási erő) vizsgálata
A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a
hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével
A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az
áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során
A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága

FOGALMAK

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai
nyomás, felhajtó erő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének
feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal
Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan
lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl.
változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése
Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök
felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata
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Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű demonstrációs eszközökkel
Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása
ütközésekről, labdák deformációjáról
Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott cukor
vagy só mennyiségének változtatása mellett

TÉMAKÖR: Az energia
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek
energiatartalmának szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti
energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát;
− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a
mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról
A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási energia,
a munka
A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az
energiamegmaradás segítségével
Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése
Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső energia
A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia
Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben
(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok
Az energia szállításának lehetőségei
A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló
energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának
kapcsolata
Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben.

FOGALMAK

munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni
Beszámoló készítése a napállandóról
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Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő
felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától
Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszerezése,
szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása
Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása
A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng méretétől,
milyen más tényezők befolyásolják?

TÉMAKÖR: A melegítés és hűtés következményei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés,
hőszigetelés);
− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival;
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét;
− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes
néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit;
− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a
fajhő;
− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás,
szublimáció);
− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti
magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat
végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására;
− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban
(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése);
− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése
Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és
értelmezése
Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a folyamat
gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe
Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban
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Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció)
megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet
változásának szempontjából
A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a mindennapi
gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma
A kuktafazék működésének fizikai magyarázata
A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével
A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése

FOGALMAK
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A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése,
becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében
Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése csoportban
történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az elkeveredés
gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb kísérletekkel
Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével
A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen megoldásokat
alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő nyele kevésbé
melegedjen?
Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz
segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások dokumentálása, a
tapasztalatok megbeszélése
Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton?
A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése közben

TÉMAKÖR: Víz és levegő a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát;
− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a
hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő),
ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben;
− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének
legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával
kapcsolatban;
− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása
A légnyomás és az időjárás kapcsolata
Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata,
páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara
Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban
A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás)
A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata
A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon,
jéghegyek
Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban

FOGALMAK

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás
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A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása önálló
kísérletezés segítségével
Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a
hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata
Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok szerepének
felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése
Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a Titanic
elsüllyedésében
A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával vagy
automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása
A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet
összehasonlítása
A tanteremben található levegő tömegének becslés
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások,
illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális
éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor
hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ
keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások
gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet
az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy
feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az
értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul,
melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is,
hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie
azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított
értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem elegendően
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árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes befolyásolni a tárgy
tanítási céljainak sikeres teljesítését.
A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika mint
természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási eredményei
a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő
órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával
kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás
melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a mindennapok
gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor
arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását
jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány
művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő,
illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a
diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag –
a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére,
illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban
történő munka, a kritikus gondolkodás, a kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett
aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is,
hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika
tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi
tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az
adott projekt által megkívánt kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű
felhasználni. A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív
tanulás lehetőségét megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka
csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése,
az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő
komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei

751

Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

10. évfolyam
Témakör neve
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
9
10
14
10
14
10
9
12
14
102

TÉMAKÖR: Gépek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−

ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben;
néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának
segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a
megfigyelések és kísérletek tapasztalataival.
752

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése
Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével
Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján
A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata
Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és
társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus
számológép, belső égésű motor)
Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről
Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi tanulás,
önvezérelt működés

FOGALMAK

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra,
zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés fizikai
alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása
A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével
Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására
Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség)
megfigyelése és működésének magyarázata
Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása
Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, megértése

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros,
villámcsapás-veszélyes időben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti
kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait;
− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának
megváltozásával van kapcsolatban;
− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek
közötti erő meghatározására;
− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés
(elektron, atommag) segítségével
A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a
csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a tapasztaltak
magyarázata
Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása
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Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal
történő érzékeltetése
Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek
segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata
A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes
helyzetekben való helyes magatartás kialakításában

FOGALMAK

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, elektromos
árnyékolás, csúcshatás, földelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp),
ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény
érzékeltetése
Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben,
mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?)
Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése
A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában
Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása

TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb
megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe);
− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes elképzelést
alakít ki az elektromos áramról;
− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás
fogalmát;
− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-,
mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit;
− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás
meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől;
− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;
− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését;
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−
−
−
−

értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a
párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit;
ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos kapcsolási
rajzok használatát;
tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési
tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével;
ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos vezetésének
változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése
A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok,
napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése
Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, mint
fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése
Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség és
az ellenállás meghatározására
Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás
hőmérsékletfüggésének felismerése
A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti vizsgálatok
alapján
A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése
A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a
joule kapcsolata
Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a
földvezeték feladata)
Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak
bemutatása
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Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl.
burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)
Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség és
áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)
Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi
szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata
Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata
Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről
Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, kivitelezése, az
eredmények értékelése és bemutatása

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses
mezőt hoz létre;
− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos
motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre;
− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait,
a váltakozó áram fogalmát;
− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított
mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel)
Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása
révén
Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell
készítése vagy tanulmányozása
Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása
A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői
A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia szállításában
betöltött szerepének megismerése
A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése
Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata
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Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a
dinamójáról
A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével
Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete,
párhuzamos vezetők közötti erők)
Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével
A transzformátor és a villamos energia elterjedésében szerepet vállaló magyar tudósok (Déri,
Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában
Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten
található videók segítségével
Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló
eszközök felhasználásával
Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig. Az ehhez használt
eszközök megfigyelése a környezetben
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TÉMAKÖR: A hullámok szerepe a kommunikációban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok,
mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a
röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−
−
−

−

érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a
terjedési sebesség fogalmát;
ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének
eljárásait;
átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban,
ismeri a zajszennyezés fogalmát;
ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a
mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését,
funkcióját;
ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség),
azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó
egyszerű számításokat végez.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK















A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési
mechanizmusának megértése
A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési
sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege)
Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése
Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése
Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére
Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai mennyiségek
A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata
A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai
magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, infrakamera,
röntgengép, anyagvizsgálat
A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi,
bluetooth
Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata
Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése
Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól
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Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, normál
beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a
zajártalomról
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Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük
“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük)
Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata
hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval
Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással
Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé
eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása
Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők
alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity)

TÉMAKÖR: Képek és látás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat;
− ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a
kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit;
− ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák
(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát;
− ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör;
− a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és
homorú tükrök, a domború és homorú lencsék;
− ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű
kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata
Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben
A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény felbontása,
a kialakult színkép magyarázata
A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata
A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában
Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai szál,
mikroszkóp, távcsövek)
Galilei távcsővel végzett megfigyelései
Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott színek
kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett
síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.)
Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a világot?
Adatgyűjtés, projektmunka
Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése
Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és szórólencsékkel,
az elkészített modell nagyításának vizsgálata
Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel

TÉMAKÖR: Az atomok és a fény
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg;
− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott
magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával;
− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;
− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt,
látja a modellek hiányosságait;
− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét;
− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének
segítségével;
− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia,
hullámhossz, terjedési sebesség)
A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a
megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat
Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép
beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve
Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp
nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével
A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény
frekvenciájának segítségével
A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének
ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága
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Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével
kapcsolatban
Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső,
halogén izzó)

FOGALMAK

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag
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Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen
eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.)
Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis
legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet
Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről
(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)
A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető működési
elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés
Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes
portálok stílusában

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban;
− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait;
− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a
jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával;
− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak
gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo
Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels
Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris
kölcsönhatás jellemzőit;
− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és
tulajdonságait;
− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit;
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átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati
megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok
energiatermelésének lényegét;
érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének
problémáit;
ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés).

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs védelmében
tett intézkedések és azok sikere
Az üvegházhatás fizikai magyarázata
Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége
A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és
stabilitásának tanulmányozása
A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével
Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak előzetes
adatgyűjtést követő összevetése
Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban
Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni
védekezés lehetőségei
Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről
Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok
veszélyességéről

FOGALMAK
atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás;
felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK










A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel
Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése
Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz
hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére
Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával kapcsolatban:
gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás
Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita
ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán)
Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és mekkora
az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése? A jelentősebb erőművek
helye, fényképe
Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát érintő
cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző cikkek a
nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem

TÉMAKÖR: A Világegyetem megismerése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait;
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tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az
űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások
felfedezése);
tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá;
el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a
galaxisunkban és az Univerzumban;
átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit;
a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét
a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban;
ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb
jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét. A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi;
− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit;
− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség);
− érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között
hat;
− érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező
szerepét a gravitációs erő közvetítésében;
− megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet
legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja,
hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során;
− átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag,
élőlények, Naprendszer, Univerzum);
− ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok
lehetséges fejlődési folyamatait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése
A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség
A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye
Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével
A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai
környezetre, ezek kialakulásának magyarázata
A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata
A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról
Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz
ismertetése
A gravitáció szerepe a Világmindenségben
A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva
A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az
univerzumban
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Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum
Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság kritériumai
Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az
emberiség előtt álló kihívásokról

FOGALMAK

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök,
csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellariumweb.org)
A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra
bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati
bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során)
Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), vita
a filmjelenet hitelességéről
Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján
Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása
Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése
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Fizika – 11. évfolyam
A 11. évfolyamon a fizikatanulmányok erősen differenciálódnak. Akiknek a fizika tantárgy tanulása a
továbbtanuláshoz szükséges, megkezdik felkészülésüket az emelt és középszintű fizika érettségire.
Ugyanakkor sokan lesznek, akik nem kívánnak érettségizni fizikából. Jelen tanterv ezeknek a
tanulóknak íródott.
A 9–10. évfolyam fizika tantárgyának témakörei a mindennapok gyakorlatában felmerülő fontos
kérdések köré szerveződtek. Ez fokozottan igaz a 11. évfolyamos fizika modul tantervre és
kerettantervre is. A korábbi két évfolyamon a tanulók a gyakorlati kérdésekre koncentráló tematika
mellett megismerték a fizika lényeges fejezeteinek alapjait a mechanikától kezdődően az
elektromosságon át a csillagászatig. A kerettanterv hangsúlyozottan törekedett a fizikai
gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen bemutatására, illetve a mai fizikai kutatásokkal
kapcsolatos tudományos viták megjelenítésére. A 11. évfolyamon a fizikai tanulmányok
szaktudományos irányban történő további elmélyítése a fizikával később nem foglalkozó tanulók
esetében nem indokolt. E helyett a már megtanult ismeretek hasznosságának, mindennapokban való
megjelenésének további megismerése a feladat. Olyan témakörök szerepelnek, amelyek a korábban
megismert fejezetekre építve egyrészt interdiszciplináris szemléletmódjukkal egészítik ki a tanultakat,
másrészt segítik a napi hírek közötti eligazodást, harmadrészt a tanulókat érő információözön közepette
hozzájárulnak egy korszerű, természettudományosan is megalapozott világkép kialakulásához. Ezek a
fejezetek ugyan tartalmaznak nagyon magas szintű, összetett ismereteket, de ezek értelmezése,
elmagyarázása legfeljebb a tudományos ismeretterjesztés szintjén indokolt.
A 11. évfolyamos fizika tanterv a korábbiaknál is jobban támogatja a tudományos megismerési folyamat
aktív tanulás, modellezés és kísérletezés során bekövetkező élményszerű átélését. Nagyon fontos, hogy
az adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósuljon
meg a tanulás. A tanulók fokozott bevonása ebbe a folyamatba a korábbi éveknél is fontosabb. A tanulók
érettebbek már, és a korábbi két év tanulmányai során a fizika tantárgyra való rálátásuk is kialakult. Így
bátran építhetünk konstruktív ötleteikre, amelyek nemcsak a fejlesztési feladatok megvalósítása során
jelentkezhetnek, hanem a témakörök súlypontjainak kijelölésében is.
A fizika tantárgy minden évfolyamát átható tevékenység- és kompetencia-központúságából következik
az is, hogy értékelésében a korábbiaknál is jobban kell érvényesülnie a tanulók személyiségét is
figyelembe vevő sokszínűségnek.
A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni
tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a
mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló vagy kiscsoportokban végzett projektmunka, az
életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutatómunka is.
A fizika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:

A tanulás kompetenciái: A fizika tantárgy legfőbb motivációs ereje abban rejlik, hogy a
megfigyeléseinket, tapasztalatainkat értelmezi, eszközeink működésének megértését lehetővé
teszi. Az erre irányuló természetes kíváncsiságból kiindulva alapozhatjuk meg a módszert,
amely képessé tesz önálló ismeretszerzésre, fejleszti a szövegértési és információ-keresési
kompetenciákat, képessé tesz a tanult ismeretek kontextusba helyezésére, alkalmazására.
A kommunikációs kompetenciák: A fizika aktív tanulása-tanítása során – például a
csoportmunkában való részvétel vagy az egymás közötti vita révén – a tanuló kommunikációs
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kompetenciái fejlődhetnek, a vitakészség, a prezentációs, interpretációs készség, valamint az
objektivitásra való törekvés területén egyaránt előre léphet.
A digitális kompetenciák: A fizika tanulása ma már az információk, adatok, adatbázisok
értelmezését, azok etikus felhasználását, a prezentációs technikák és kommunikációs eljárások
ismeretét is magába foglalja, így az eredményes fizika tanulmányokhoz elengedhetetlenek a
digitális kompetenciák. Mivel a fizika ismeretrendszere és gondolkodásmódja révén a
tudományosan megalapozatlan, téves állítások sikeresen cáfolhatók, ezért a fizika
médiatudatosságra, mérlegelő gondolkodásra is tanít.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A fizika tanulmányozása során a tanuló a
természettudományos gondolkodást mint a tapasztalatok rögzítésére szolgáló eszközrendszert,
a következtetések, az általánosítások, a modellalkotás és a modellek pontosítása révén működő
hatékony megismerési módszert azonosítja. Ezen ismeretek révén mérlegelni tudja egy állítás
vagy elmélet igazságtartalmát.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Felismeri az egészségtudatos életmód
fontosságát, s alkalmazza azt saját életében. Természettudományos ismereteit felhasználva
tudatos fogyasztói szemléletet alakít ki.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló ismeri a legjelentősebb fizikusok tevékenységét, munkájuk fejlődésre és a civilizációra
gyakorolt hatását. Tisztában van a legjelentősebb magyar fizikusok eredményeivel, a magyar
származású Nobel-díjas fizikusok tevékenységével, munkájuk társadalmi vonatkozásaival.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A fizika tantárgy tanulása révén
elsajátított gondolkodásmódját felnőttként hatékonyan tudja majd alkalmazni
problémamegoldás során, innovatív ötletek kidolgozásában, egy vállalkozás irányításában,
sikerességének elemzésében, piacelemzésben.
A 11. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve
Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
A kommunikáció fizikája
A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén

Javasolt
óraszám
9
11
9

A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben

9
11
8

Ahogy a fizika a múltat alakította
Összes óraszám:

11
68

TÉMAKÖR: Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megismeri és megérti a fizikai tudás jelentőségét az emberiség biztonságának növelése
szempontjából;
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−

megérti a Földben mint fizikai rendszerben felszabaduló energiák természetes forrását, annak
nagyságrendjét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a földrengésekkel kapcsolatos fizikai ismereteit;
− látja a fizika szerepét a légmozgások és tengeráramlások alakításában, valamint a szökőár
kialakulásában;
− a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket gyűjt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A földrengések kialakulása, okai, a földrengéshullámok fajtái, azok fizikai jellemzői
− A földrengések hely szerinti eloszlása, a földrengések erősségének mérése (Richter-skála)
− Földrengésbiztos épületek tervezésének alapelvei
− Légáramlások, szelek, viharok kialakulásának törvényei, fizikai magyarázatai, modelljei
− A Coriolis-féle erő kvalitatív leírása, szerepe a légkörzésekben és a tengeráramlásokban
− A tengeri áramlatok kialakulása, a Golf-áramlás, az El Niño és a La Niña jelentősége a Föld
éghajlatának és időjárásának alakulásában
− Jól dokumentált klímaváltozások a múltban, ezek hatásai a történelemre, lehetséges okai
− A térfogati és felületi vízhullámok keltése és megfigyelése, a szökőár (cunami) kialakulásának
magyarázata
FOGALMAK
Globális légáramlások, Coriolis-féle erők, középkori meleg időszak, kis jégkorszak
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Adatok gyűjtése a hazai földrengésekkel kapcsolatban, ezek területi eloszlásának vizsgálata
− A Coriolis-erőt bemutató hamis és valódi kísérletek gyűjtése az interneten (esetleg bemutatása),
anyaggyűjtés a lefolyóban forgó víz problémájához
− Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten
− Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai ember
átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában
− Anyaggyűjtés az El Niño és a meteorológiai anomáliák kapcsolatáról
− Az interneten fellelhető, cunamikról készült felvételek, illetve a modellszámítások
eredményeinek összevetése

TÉMAKÖR: Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a mindennapokban használt eszközök és
technológiák alkalmazása során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri néhány gyakran használt technikai eszköz felépítését és működését, képet alkot az
eszközök fejlesztésének folyamatáról;
− fizikai szempontból látja a robot működésének lényegét, a mesterséges intelligencia
megvalósulásának példáit;
− megérti a mesterséges intelligencia, a robotika etikai vonatkozásait, előnyeit, kockázatait,
társadalmi hatását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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Egy gyakran használt hagyományos eszköz (pl. vasaló, hajszárító, vonalas telefon) csoportos
szétszerelése, vizsgálata. A részek felépítése és az eszközben betöltött feladat kapcsolatának
felismerése, az eszközt bemutató szemléletes ábra vagy kép készítése
Eszközeink fejlődésének értelmezése a tervezési folyamat lépéseinek megismerésével
A robot szó előfordulásainak vizsgálata a médiában, jelentéseinek számbavétele
Egy robot részei, elvi felépítése: szenzorok, mechanika, elektronika, vezérlés
Robotok csoportosítása, működésük megtekintése, konkrét példákkal
A mesterséges intelligencia jelentése, megjelenése mindennapjainkban
Több okoseszköz felépítésének vizsgálata, a közös jellemzők kiemelése
Egy választott mesterséges szerv (pl. bionikus kar) megismerése
A drónok felépítése és működésének lényege, jellemző alkalmazási területei
A gépi tanulás lényege

FOGALMAK
innováció, robot, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, drón
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Ötletbörze egy kiválasztott eszköz továbbfejlesztésével kapcsolatban
− Eszközök összegyűjtése és összehasonlítása felépítés és működés, valamint alkalmazhatóság
szempontjából (pl. konzervek nyitására használt eszközök)
− A robotok egy tetszőlegesen választott fantasztikus filmben való megjelenésének megfigyelése,
jellemzése, bemutatása
− Saját robot építése vagy a mások által épített robotok működésének tanulmányozása
− Ismeretek gyűjtése a kereskedelmi forgalomban kapható néhány robotról: ár, felhasználási
terület, működési mód
− Az ember és a gép vetélkedésének bemutatása a sportokban (pl. sakk)

TÉMAKÖR: Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri, hogy a fizikai ismeretek jelentős szerepet játszanak világképünk
gondolkodásmódunk alakításában.

és

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− áttekinti a jelentősebb fantasztikus filmek jövőképét (csillagvárosok, a Föld jövője, utazás a
Marsra), illetve az emberiséget fenyegető lehetséges katasztrófákat (aszteroidabecsapódás);
− megvizsgálja a fantasztikus filmek magvát adó ötleteknek, gyakran ismétlődő elemeinek fizikai
megalapozottságát;
− azonosítja az ezen filmekben megjelenő esetleges szakmai hibákat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita megismerése
− A Föld lehetséges jövőjének megjelenése a filmekben, regényekben
− Csillagvárosok tervei, azok fizikai lényege
− Az ember más bolygókon való megtelepedésének lehetőségei a filmekben és a valóságban
− Nagy távolságú utazások módja a szórakoztató médiában és elvi lehetőségei a fizika alapján
(relativisztikus időtorzulás, hibernálás, fekete lyukak, féreglyukak)
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Az aszteroida-veszély, egy becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei és
az elhárítás módszerei

FOGALMAK
az idő relativitása, aszteroidák, időtorzulás, hibernálás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az alábbi (vagy ezekhez hasonló) ötleteket projektek, prezentációk, egyéni és csoportos munkák
keretében érdemes feldolgozni:
− Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.)
− Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával
− Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben)
− Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások összegyűjtése
internetről, ezek megbeszélése
− Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai hátteréről
− Egy meteorbecsapódás megelőzési lehetőségei
− Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló csillagászati
módszerekről, műszerekről
− Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése
− Az idő valódi természetéből fakadó problémák felvetése
− Önálló (a fizikai ismereteinkkel összhangban lévő) művek, alkotások készítése

TÉMAKÖR: A kommunikáció fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látja a fizikai ismeretek megjelenését napjaink technikai vívmányaiban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− gyakorlati tapasztalatok alapján ismeri a kommunikáció során használt eszközök működésének
fizikai lényegét;
− átlátja a virtuális valóság megalkotásának fizikai vonatkozásait;
− látja a hálózatokkal kapcsolatos alapvető ismeretek megjelenését a kommunikációs
technológiában és a mesterséges intelligencia megvalósításában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A korszerű mikrofonok és hangszórók működése
− A korszerű kamerák és képernyők működése
− Üzenetek, képek és hangok gyors továbbítása nagy távolságra
− A mozgókép létrehozása, gyorsított és lassított felvételek
− A térlátás fizikai alapjai, a térbeli képek létrehozásának néhány elterjedt módja
− A virtuális valóság jelentése, néhány példa megismerése, kipróbálása
− A kommunikációs hálózatok felismerése, néhány jellemzőjének megállapítása
− Az idegsejt-hálózatok működésének elvi lényege
− Mesterséges neurális hálózatok és alkalmazásuk
FOGALMAK
digitalizálás, vivőhullám, térlátás, virtuális valóság, hálózat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Mikrofonok, egyszerű hangszórók részekre bontása, a részek szerepének vizsgálata
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A kereskedelemben kapható virtuális valóságot alkalmazó eszközök jellemzőinek megismerése
Az idegsejtek hálózatát bemutató modell készítése a környezetben található anyagok
felhasználásával
Egy korszerű mozi bemutatása, a használt technikai megoldások számbavétele, azok fizikai
lényegének megismerése

TÉMAKÖR: A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az iskolában tanult fizikai ismeretek és a jelen szoros kapcsolatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri korunk legfontosabb fizikai kutatásait, az erre használt eszközöket;
− egy-egy konkrét példán keresztül ismeri a jövő aktuális fejlesztési irányait, a legfontosabb
tervezett nemzetközi projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A részecskegyorsítók működésének kvantitatív ismerete
− A CERN-ben zajló néhány kísérlet lényege és célja
− A gravitáció kvantitatív (ismeretterjesztés szintű) modellje az általános relativitáselmélet
alapján
− Űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban
− Néhány nanorészecske felépítésének és alkalmazásának megismerése
FOGALMAK
részecskegyorsító, gravitációs hullám, űrtávcső, nanofizika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Kiselőadások, bemutatók készítése a tananyaghoz kapcsolódó választott témákban
− A tananyag projektszerű feldolgozása: kiállítás, poszter, demonstráció, modell stb. készítése a
választott témában és részterületen kisebb csoportokban
− Anyaggyűjtés az első exobolygók felfedezésével kapcsolatban

TÉMAKÖR: A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tudományos ismeretszerzést mint a megismerés megbízható és hatékony stratégiáját ismeri
fel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a tudományos megismeréssel és a tudomány működésével kapcsolatos ismereteit;
− néhány jellemző példán keresztül mérlegeli egy népszerű elképzelés, elmélet vagy felismerés
tudományos megalapozottságát;
−
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az ellenőrizhetőség és megismételhetőség szerepének megértése a tudomány működésében
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Annak megértése, hogy a tudomány határai nem esnek egybe a valóság határaival
A tudományosnak tűnő, de valójában tudománytalan érvelés sajátosságainak felismerése,
konkrét példák bemutatása
A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban
Az asztrológia és asztronómia viszonya
A jövő tudományos alapú kutatása és a jóslás összevetése néhány konkrét példa segítségével

FOGALMAK
megismételhetőség, tudomány, hit, jövőkutatás, jóslás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Tudománytalan eljárások, módszerek gyűjtése az internetről, annak megmutatása, hogy hol
sérülnek a tudományosság elvei
− Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik
− Beszélgetés és vita a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról
− Tudománytörténeti vizsgálatok: hogyan segítette az asztrológia az asztronómia fejlődését (pl.
Kepler, Tycho de Brahe munkássága)
− Anyaggyűjtés néhány azóta beigazolódott korábbi tudományos elképzelésről

TÉMAKÖR: Ahogy a fizika a múltat alakította
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a fizikai kutatások, technikai fejlődés történelemformáló szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri a közlekedési eszközök fejlődésének fizikai vonatkozásait;
− történelmi példákat lát a fizikai ismeretek hadászati alkalmazásaira;
− összehasonlítja a különböző korokból származó időmérő eszközök működési elvét, pontosságát;
− átlátja egy-egy fontosabb fizikai felismerés technikai alkalmazássá válásának folyamatát s
annak társadalmi következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A tengeri közlekedés mérföldköveinek megismerése (vitorláshajók, gőzhajók, mai hajótípusok)
− Egyes hajózási problémák és megoldásuk fizikai lényege (pl. hajók egyensúlyának problémái,
katamaránok, vitorlások széllel szembeni haladása)
− A szárazföldi közlekedés fejlődése a lovaskocsitól az elektromos autóig
− A légi közlekedés mérföldkövei a léghajóktól a rakétákig
− A haditechnika mérföldkövei (parittya, lőfegyverek, a huzagolás szerepe, radar, nukleáris
fegyverek, drónok)
− Az időmérés fejlődése (az időmérés eszközei, az órák története [napóra, mechanikus órák,
kvarcórák, atomórák, különleges időmérési eljárások])
− Az időmérés szerepe a régi tengeri navigációban és a GPS helymeghatározásban
FOGALMAK
tőkesúly, perdület, huzagolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Olyan hajókatasztrófák leírásainak gyűjtése, amelyekben a katasztrófa oka egyensúlyi
problémákra vezethető vissza (pl. Vasa hajó)
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Egy személygépkocsi műszaki leírásának elemzése, a benne szereplő műszaki, fizikai
paraméterek értelmezése
Különböző személygépkocsi-típusok műszaki paramétereinek összehasonlítása
A megadott műszaki paraméterek alapján egy autó hatásfokának becslése, a hagyományos és az
elektromos autó hatásfokának összehasonlítása
Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk
becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában szereplő pusztító energiák
tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig, projektmunka keretében
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a különböző közlekedési eszközök mozgási
energiájáról, sebességéről, projektmunka keretében
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati
alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés,
globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül
megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva,
sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre
is választ keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a
számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés
lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése.
Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is,
hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére
irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az
is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell
lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól
kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított,
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nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes
befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését.
A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika
mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási
eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét
– a megfelelő órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák
használatával kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok
tanári irányítás melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az
alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a
mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok
fizikai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt,
megfigyelhető jelenségek magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre
koncentráló és a gyakorlati alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű
képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az
összefüggések teljes elhanyagolását jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai
gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként
megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos
vitát, támogatva a tudományos megismerési folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő
élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran
kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése
helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó
kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a kritikus gondolkodás, a
kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű
tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is, hogy a legfontosabb fogalmak és
törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a
kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi tantervben egy projektlistát készíteni, s
ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az adott projekt által megkívánt
kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű felhasználni. A projekt
mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív tanulás lehetőségét
megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a
csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti
feladatok értékelése, az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori
sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
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Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

9. évfolyam
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
68

TÉMAKÖR: Egyszerű mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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−
−

−
−

helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség,
pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására;
tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű
mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának
ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez szükséges időt;
ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási
sebességet számolni;
egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás
mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával
A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú
sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése
Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával
kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása
A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső,
csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata
Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának jellemzése
a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő
vizsgálatával
Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról
Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása
A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segítségével
Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata
Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására

FOGALMAK

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott
pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével
Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejének
mérésével, a mérés pontosságának becslése
Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése
különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök
Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív
megállapítása
Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának
témakörében
Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

TÉMAKÖR: Ismétlődő mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
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−
−
−

ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség,
fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való
kapcsolatát;
− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket,
néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló
tényezőket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő és
gyorsulás fogalmának segítségével
A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális
gyorsulás nagyságának kiszámolása
A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a Föld
felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése
Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon
A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, a
frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából
A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-idő
függvény elemzése.

FOGALMAK

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a
rugó által kifejtett erő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a
jellemző fordulatszám adatainak megkeresése
Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése
Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése

TÉMAKÖR: A közlekedés és sportolás fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;
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felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát;
− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános
érvényességét;
− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni
dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás
meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére;
− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi
erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét;
− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének
fizikai elveit;
− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével;
− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi
a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket,
ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület
megmaradásának segítségével. A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor
Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével
A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő
Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és Newton
törvényei segítségével
A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak
(súrlódási erő) vizsgálata
A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a
hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével
A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az
áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során
A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága
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Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének
feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal
Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan
lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl.
változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése
Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök
felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata
Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű demonstrációs eszközökkel
Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása
ütközésekről, labdák deformációjáról
Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott cukor
vagy só mennyiségének változtatása mellett
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TÉMAKÖR: Az energia
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek
energiatartalmának szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti
energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát;
− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a
mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról
A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási energia,
a munka
A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az
energiamegmaradás segítségével
Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése
Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső energia
A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia
Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben
(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok
Az energia szállításának lehetőségei
A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló
energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának
kapcsolata
Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben.

FOGALMAK

munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni
Beszámoló készítése a napállandóról
Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő
felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától
Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszerezése,
szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása
Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása
A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng méretétől,
milyen más tényezők befolyásolják?

TÉMAKÖR: A melegítés és hűtés következményei
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés,
hőszigetelés);
− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival;
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét;
− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes
néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit;
− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a
fajhő;
− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás,
szublimáció);
− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti
magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat
végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására;
− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban
(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése);
− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése
Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és
értelmezése
Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a folyamat
gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe
Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban
Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció)
megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet
változásának szempontjából
A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a mindennapi
gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma
A kuktafazék működésének fizikai magyarázata
A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével
A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése,
becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében
Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése csoportban
történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az elkeveredés
gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb kísérletekkel
Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével
A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen megoldásokat
alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő nyele kevésbé
melegedjen?
Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz
segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások dokumentálása, a
tapasztalatok megbeszélése
Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton?
A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése közben

TÉMAKÖR: Víz és levegő a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát;
− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a
hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő),
ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben;
− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének
legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával
kapcsolatban;
− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása
A légnyomás és az időjárás kapcsolata
Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata,
páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara
Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban
A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás)
A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata
A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon,
jéghegyek
Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban
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A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása önálló
kísérletezés segítségével
Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a
hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata
Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok szerepének
felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése
Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a Titanic
elsüllyedésében
A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával vagy
automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása
A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet
összehasonlítása
A tanteremben található levegő tömegének becslés
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások,
illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális
éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor
hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ
keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások
gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet
az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy
feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az
értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul,
melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is,
hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie
azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított
értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem elegendően
árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes befolyásolni a tárgy
tanítási céljainak sikeres teljesítését.
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A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika mint
természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási eredményei
a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő
órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával
kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás
melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a mindennapok
gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor
arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását
jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány
művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő,
illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a
diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag –
a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére,
illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban
történő munka, a kritikus gondolkodás, a kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett
aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is,
hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika
tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi
tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az
adott projekt által megkívánt kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű
felhasználni. A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív
tanulás lehetőségét megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka
csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése,
az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő
komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
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Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

10. évfolyam
Témakör neve
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
9
10
14
10
14
10
9
12
14
102

TÉMAKÖR: Gépek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−

ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben;
néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának
segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a
megfigyelések és kísérletek tapasztalataival.
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A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése
Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével
Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján
A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata
Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és
társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus
számológép, belső égésű motor)
Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről
Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi tanulás,
önvezérelt működés
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forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra,
zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés fizikai
alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása
A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével
Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására
Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség)
megfigyelése és működésének magyarázata
Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása
Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, megértése

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros,
villámcsapás-veszélyes időben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti
kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait;
− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának
megváltozásával van kapcsolatban;
− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek
közötti erő meghatározására;
− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés
(elektron, atommag) segítségével
A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a
csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a tapasztaltak
magyarázata
Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása
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Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal
történő érzékeltetése
Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek
segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata
A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes
helyzetekben való helyes magatartás kialakításában

FOGALMAK

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, elektromos
árnyékolás, csúcshatás, földelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp),
ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény
érzékeltetése
Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben,
mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?)
Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése
A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában
Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása

TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb
megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe);
− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes elképzelést
alakít ki az elektromos áramról;
− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás
fogalmát;
− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-,
mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit;
− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás
meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől;
− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;
− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését;
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−
−
−
−

értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a
párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit;
ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos kapcsolási
rajzok használatát;
tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési
tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével;
ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos vezetésének
változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése
A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok,
napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése
Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, mint
fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése
Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség és
az ellenállás meghatározására
Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás
hőmérsékletfüggésének felismerése
A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti vizsgálatok
alapján
A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése
A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a
joule kapcsolata
Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a
földvezeték feladata)
Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak
bemutatása

FOGALMAK

elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos
kapcsolás, biztosíték, földvezeték
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl.
burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)
Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség és
áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)
Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi
szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata
Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata
Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről
Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, kivitelezése, az
eredmények értékelése és bemutatása

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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−
−

tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses
mezőt hoz létre;
− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos
motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre;
− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait,
a váltakozó áram fogalmát;
− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított
mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel)
Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása
révén
Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell
készítése vagy tanulmányozása
Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása
A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői
A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia szállításában
betöltött szerepének megismerése
A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése
Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata
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mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,
elektromotor, transzformátor
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK










Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a
dinamójáról
A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével
Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete,
párhuzamos vezetők közötti erők)
Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével
A transzformátor és a villamos energia elterjedésében szerepet vállaló magyar tudósok (Déri,
Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában
Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten
található videók segítségével
Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló
eszközök felhasználásával
Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig. Az ehhez használt
eszközök megfigyelése a környezetben

TÉMAKÖR: A hullámok szerepe a kommunikációban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok,
mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a
röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−
−
−

−

érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a
terjedési sebesség fogalmát;
ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének
eljárásait;
átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban,
ismeri a zajszennyezés fogalmát;
ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a
mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését,
funkcióját;
ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség),
azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó
egyszerű számításokat végez.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK














A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési
mechanizmusának megértése
A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési
sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege)
Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése
Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése
Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére
Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai mennyiségek
A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata
A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai
magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, infrakamera,
röntgengép, anyagvizsgálat
A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi,
bluetooth
Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata
Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése
Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól

FOGALMAK

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer,
holográfia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, normál
beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a
zajártalomról
Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük
“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük)
Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata
hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval
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Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással
Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé
eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása
Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők
alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity)

TÉMAKÖR: Képek és látás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat;
− ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a
kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit;
− ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák
(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát;
− ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör;
− a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és
homorú tükrök, a domború és homorú lencsék;
− ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű
kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata
Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben
A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény felbontása,
a kialakult színkép magyarázata
A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata
A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában
Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai szál,
mikroszkóp, távcsövek)
Galilei távcsővel végzett megfigyelései
Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott színek
kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek

FOGALMAK

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; valódi
és látszólagos kép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett
síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.)
Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a világot?
Adatgyűjtés, projektmunka
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Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése
Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és szórólencsékkel,
az elkészített modell nagyításának vizsgálata
Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel

TÉMAKÖR: Az atomok és a fény
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg;
− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott
magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával;
− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;
− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt,
látja a modellek hiányosságait;
− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét;
− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének
segítségével;
− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia,
hullámhossz, terjedési sebesség)
A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a
megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat
Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép
beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve
Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp
nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével
A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény
frekvenciájának segítségével
A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének
ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága
Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével
kapcsolatban
Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső,
halogén izzó)

FOGALMAK

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen
eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.)
Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis
legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet
Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről
(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)
A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető működési
elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés
Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes
portálok stílusában

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban;
− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait;
− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a
jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával;
− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak
gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo
Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels
Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris
kölcsönhatás jellemzőit;
− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és
tulajdonságait;
− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit;
− átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati
megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok
energiatermelésének lényegét;
− érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének
problémáit;
− ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés).
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs védelmében
tett intézkedések és azok sikere
Az üvegházhatás fizikai magyarázata
Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége
A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és
stabilitásának tanulmányozása
A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével
Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak előzetes
adatgyűjtést követő összevetése
Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban
Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni
védekezés lehetőségei
Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről
Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok
veszélyességéről

FOGALMAK
atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás;
felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel
Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése
Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz
hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére
Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával kapcsolatban:
gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás
Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita
ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán)
Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és mekkora
az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése? A jelentősebb erőművek
helye, fényképe
Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát érintő
cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző cikkek a
nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem

TÉMAKÖR: A Világegyetem megismerése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait;
− tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az
űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások
felfedezése);
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
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−
−
−
−
−

kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá;
el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a
galaxisunkban és az Univerzumban;
átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit;
a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét
a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban;
ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb
jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét. A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi;
− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit;
− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség);
− érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között
hat;
− érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező
szerepét a gravitációs erő közvetítésében;
− megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet
legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja,
hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során;
− átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag,
élőlények, Naprendszer, Univerzum);
− ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok
lehetséges fejlődési folyamatait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
















A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése
A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség
A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye
Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével
A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai
környezetre, ezek kialakulásának magyarázata
A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata
A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról
Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz
ismertetése
A gravitáció szerepe a Világmindenségben
A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva
A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az
univerzumban
Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum
Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság kritériumai
Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az
emberiség előtt álló kihívásokról

FOGALMAK

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök,
csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellariumweb.org)
A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra
bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati
bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során)
Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), vita
a filmjelenet hitelességéről
Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján
Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása
Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése
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Fizika – 11. évfolyam
A 11. évfolyamon a fizikatanulmányok erősen differenciálódnak. Akiknek a fizika tantárgy tanulása a
továbbtanuláshoz szükséges, megkezdik felkészülésüket az emelt és középszintű fizika érettségire.
Ugyanakkor sokan lesznek, akik nem kívánnak érettségizni fizikából. Jelen tanterv ezeknek a
tanulóknak íródott.
A 9–10. évfolyam fizika tantárgyának témakörei a mindennapok gyakorlatában felmerülő fontos
kérdések köré szerveződtek. Ez fokozottan igaz a 11. évfolyamos fizika modul tantervre és
kerettantervre is. A korábbi két évfolyamon a tanulók a gyakorlati kérdésekre koncentráló tematika
mellett megismerték a fizika lényeges fejezeteinek alapjait a mechanikától kezdődően az
elektromosságon át a csillagászatig. A kerettanterv hangsúlyozottan törekedett a fizikai
gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen bemutatására, illetve a mai fizikai kutatásokkal
kapcsolatos tudományos viták megjelenítésére. A 11. évfolyamon a fizikai tanulmányok
szaktudományos irányban történő további elmélyítése a fizikával később nem foglalkozó tanulók
esetében nem indokolt. E helyett a már megtanult ismeretek hasznosságának, mindennapokban való
megjelenésének további megismerése a feladat. Olyan témakörök szerepelnek, amelyek a korábban
megismert fejezetekre építve egyrészt interdiszciplináris szemléletmódjukkal egészítik ki a tanultakat,
másrészt segítik a napi hírek közötti eligazodást, harmadrészt a tanulókat érő információözön közepette
hozzájárulnak egy korszerű, természettudományosan is megalapozott világkép kialakulásához. Ezek a
fejezetek ugyan tartalmaznak nagyon magas szintű, összetett ismereteket, de ezek értelmezése,
elmagyarázása legfeljebb a tudományos ismeretterjesztés szintjén indokolt.
A 11. évfolyamos fizika tanterv a korábbiaknál is jobban támogatja a tudományos megismerési folyamat
aktív tanulás, modellezés és kísérletezés során bekövetkező élményszerű átélését. Nagyon fontos, hogy
az adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósuljon
meg a tanulás. A tanulók fokozott bevonása ebbe a folyamatba a korábbi éveknél is fontosabb. A tanulók
érettebbek már, és a korábbi két év tanulmányai során a fizika tantárgyra való rálátásuk is kialakult. Így
bátran építhetünk konstruktív ötleteikre, amelyek nemcsak a fejlesztési feladatok megvalósítása során
jelentkezhetnek, hanem a témakörök súlypontjainak kijelölésében is.
A fizika tantárgy minden évfolyamát átható tevékenység- és kompetencia-központúságából következik
az is, hogy értékelésében a korábbiaknál is jobban kell érvényesülnie a tanulók személyiségét is
figyelembe vevő sokszínűségnek.
A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni
tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a
mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló vagy kiscsoportokban végzett projektmunka, az
életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutatómunka is.
A fizika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:

A tanulás kompetenciái: A fizika tantárgy legfőbb motivációs ereje abban rejlik, hogy a
megfigyeléseinket, tapasztalatainkat értelmezi, eszközeink működésének megértését lehetővé
teszi. Az erre irányuló természetes kíváncsiságból kiindulva alapozhatjuk meg a módszert,
amely képessé tesz önálló ismeretszerzésre, fejleszti a szövegértési és információ-keresési
kompetenciákat, képessé tesz a tanult ismeretek kontextusba helyezésére, alkalmazására.
A kommunikációs kompetenciák: A fizika aktív tanulása-tanítása során – például a
csoportmunkában való részvétel vagy az egymás közötti vita révén – a tanuló kommunikációs
809

kompetenciái fejlődhetnek, a vitakészség, a prezentációs, interpretációs készség, valamint az
objektivitásra való törekvés területén egyaránt előre léphet.
A digitális kompetenciák: A fizika tanulása ma már az információk, adatok, adatbázisok
értelmezését, azok etikus felhasználását, a prezentációs technikák és kommunikációs eljárások
ismeretét is magába foglalja, így az eredményes fizika tanulmányokhoz elengedhetetlenek a
digitális kompetenciák. Mivel a fizika ismeretrendszere és gondolkodásmódja révén a
tudományosan megalapozatlan, téves állítások sikeresen cáfolhatók, ezért a fizika
médiatudatosságra, mérlegelő gondolkodásra is tanít.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A fizika tanulmányozása során a tanuló a
természettudományos gondolkodást mint a tapasztalatok rögzítésére szolgáló eszközrendszert,
a következtetések, az általánosítások, a modellalkotás és a modellek pontosítása révén működő
hatékony megismerési módszert azonosítja. Ezen ismeretek révén mérlegelni tudja egy állítás
vagy elmélet igazságtartalmát.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Felismeri az egészségtudatos életmód
fontosságát, s alkalmazza azt saját életében. Természettudományos ismereteit felhasználva
tudatos fogyasztói szemléletet alakít ki.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló ismeri a legjelentősebb fizikusok tevékenységét, munkájuk fejlődésre és a civilizációra
gyakorolt hatását. Tisztában van a legjelentősebb magyar fizikusok eredményeivel, a magyar
származású Nobel-díjas fizikusok tevékenységével, munkájuk társadalmi vonatkozásaival.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A fizika tantárgy tanulása révén
elsajátított gondolkodásmódját felnőttként hatékonyan tudja majd alkalmazni
problémamegoldás során, innovatív ötletek kidolgozásában, egy vállalkozás irányításában,
sikerességének elemzésében, piacelemzésben.
A 11. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve
Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
A kommunikáció fizikája
A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén

Javasolt
óraszám
9
11
9
9
11

A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben

8

Ahogy a fizika a múltat alakította

11
68

Összes óraszám:

TÉMAKÖR: Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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−
−

megismeri és megérti a fizikai tudás jelentőségét az emberiség biztonságának növelése
szempontjából;
megérti a Földben mint fizikai rendszerben felszabaduló energiák természetes forrását, annak
nagyságrendjét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a földrengésekkel kapcsolatos fizikai ismereteit;
− látja a fizika szerepét a légmozgások és tengeráramlások alakításában, valamint a szökőár
kialakulásában;
− a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket gyűjt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A földrengések kialakulása, okai, a földrengéshullámok fajtái, azok fizikai jellemzői
− A földrengések hely szerinti eloszlása, a földrengések erősségének mérése (Richter-skála)
− Földrengésbiztos épületek tervezésének alapelvei
− Légáramlások, szelek, viharok kialakulásának törvényei, fizikai magyarázatai, modelljei
− A Coriolis-féle erő kvalitatív leírása, szerepe a légkörzésekben és a tengeráramlásokban
− A tengeri áramlatok kialakulása, a Golf-áramlás, az El Niño és a La Niña jelentősége a Föld
éghajlatának és időjárásának alakulásában
− Jól dokumentált klímaváltozások a múltban, ezek hatásai a történelemre, lehetséges okai
− A térfogati és felületi vízhullámok keltése és megfigyelése, a szökőár (cunami) kialakulásának
magyarázata
FOGALMAK
Globális légáramlások, Coriolis-féle erők, középkori meleg időszak, kis jégkorszak
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Adatok gyűjtése a hazai földrengésekkel kapcsolatban, ezek területi eloszlásának vizsgálata
− A Coriolis-erőt bemutató hamis és valódi kísérletek gyűjtése az interneten (esetleg bemutatása),
anyaggyűjtés a lefolyóban forgó víz problémájához
− Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten
− Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai ember
átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában
− Anyaggyűjtés az El Niño és a meteorológiai anomáliák kapcsolatáról
− Az interneten fellelhető, cunamikról készült felvételek, illetve a modellszámítások
eredményeinek összevetése

TÉMAKÖR: Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a mindennapokban használt eszközök és
technológiák alkalmazása során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri néhány gyakran használt technikai eszköz felépítését és működését, képet alkot az
eszközök fejlesztésének folyamatáról;
− fizikai szempontból látja a robot működésének lényegét, a mesterséges intelligencia
megvalósulásának példáit;
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−

megérti a mesterséges intelligencia, a robotika etikai vonatkozásait, előnyeit, kockázatait,
társadalmi hatását.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Egy gyakran használt hagyományos eszköz (pl. vasaló, hajszárító, vonalas telefon) csoportos
szétszerelése, vizsgálata. A részek felépítése és az eszközben betöltött feladat kapcsolatának
felismerése, az eszközt bemutató szemléletes ábra vagy kép készítése
− Eszközeink fejlődésének értelmezése a tervezési folyamat lépéseinek megismerésével
− A robot szó előfordulásainak vizsgálata a médiában, jelentéseinek számbavétele
− Egy robot részei, elvi felépítése: szenzorok, mechanika, elektronika, vezérlés
− Robotok csoportosítása, működésük megtekintése, konkrét példákkal
− A mesterséges intelligencia jelentése, megjelenése mindennapjainkban
− Több okoseszköz felépítésének vizsgálata, a közös jellemzők kiemelése
− Egy választott mesterséges szerv (pl. bionikus kar) megismerése
− A drónok felépítése és működésének lényege, jellemző alkalmazási területei
− A gépi tanulás lényege
FOGALMAK
innováció, robot, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, drón
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Ötletbörze egy kiválasztott eszköz továbbfejlesztésével kapcsolatban
− Eszközök összegyűjtése és összehasonlítása felépítés és működés, valamint alkalmazhatóság
szempontjából (pl. konzervek nyitására használt eszközök)
− A robotok egy tetszőlegesen választott fantasztikus filmben való megjelenésének megfigyelése,
jellemzése, bemutatása
− Saját robot építése vagy a mások által épített robotok működésének tanulmányozása
− Ismeretek gyűjtése a kereskedelmi forgalomban kapható néhány robotról: ár, felhasználási
terület, működési mód
− Az ember és a gép vetélkedésének bemutatása a sportokban (pl. sakk)

TÉMAKÖR: Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri, hogy a fizikai ismeretek jelentős szerepet játszanak világképünk
gondolkodásmódunk alakításában.

és

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− áttekinti a jelentősebb fantasztikus filmek jövőképét (csillagvárosok, a Föld jövője, utazás a
Marsra), illetve az emberiséget fenyegető lehetséges katasztrófákat (aszteroidabecsapódás);
− megvizsgálja a fantasztikus filmek magvát adó ötleteknek, gyakran ismétlődő elemeinek fizikai
megalapozottságát;
− azonosítja az ezen filmekben megjelenő esetleges szakmai hibákat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita megismerése
− A Föld lehetséges jövőjének megjelenése a filmekben, regényekben
− Csillagvárosok tervei, azok fizikai lényege
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Az ember más bolygókon való megtelepedésének lehetőségei a filmekben és a valóságban
Nagy távolságú utazások módja a szórakoztató médiában és elvi lehetőségei a fizika alapján
(relativisztikus időtorzulás, hibernálás, fekete lyukak, féreglyukak)
Az aszteroida-veszély, egy becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei és
az elhárítás módszerei

FOGALMAK
az idő relativitása, aszteroidák, időtorzulás, hibernálás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az alábbi (vagy ezekhez hasonló) ötleteket projektek, prezentációk, egyéni és csoportos munkák
keretében érdemes feldolgozni:
− Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.)
− Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával
− Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben)
− Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások összegyűjtése
internetről, ezek megbeszélése
− Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai hátteréről
− Egy meteorbecsapódás megelőzési lehetőségei
− Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló csillagászati
módszerekről, műszerekről
− Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése
− Az idő valódi természetéből fakadó problémák felvetése
− Önálló (a fizikai ismereteinkkel összhangban lévő) művek, alkotások készítése

TÉMAKÖR: A kommunikáció fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látja a fizikai ismeretek megjelenését napjaink technikai vívmányaiban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− gyakorlati tapasztalatok alapján ismeri a kommunikáció során használt eszközök működésének
fizikai lényegét;
− átlátja a virtuális valóság megalkotásának fizikai vonatkozásait;
− látja a hálózatokkal kapcsolatos alapvető ismeretek megjelenését a kommunikációs
technológiában és a mesterséges intelligencia megvalósításában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A korszerű mikrofonok és hangszórók működése
− A korszerű kamerák és képernyők működése
− Üzenetek, képek és hangok gyors továbbítása nagy távolságra
− A mozgókép létrehozása, gyorsított és lassított felvételek
− A térlátás fizikai alapjai, a térbeli képek létrehozásának néhány elterjedt módja
− A virtuális valóság jelentése, néhány példa megismerése, kipróbálása
− A kommunikációs hálózatok felismerése, néhány jellemzőjének megállapítása
− Az idegsejt-hálózatok működésének elvi lényege
− Mesterséges neurális hálózatok és alkalmazásuk
FOGALMAK
813

digitalizálás, vivőhullám, térlátás, virtuális valóság, hálózat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Mikrofonok, egyszerű hangszórók részekre bontása, a részek szerepének vizsgálata
− A kereskedelemben kapható virtuális valóságot alkalmazó eszközök jellemzőinek megismerése
− Az idegsejtek hálózatát bemutató modell készítése a környezetben található anyagok
felhasználásával
− Egy korszerű mozi bemutatása, a használt technikai megoldások számbavétele, azok fizikai
lényegének megismerése

TÉMAKÖR: A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az iskolában tanult fizikai ismeretek és a jelen szoros kapcsolatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri korunk legfontosabb fizikai kutatásait, az erre használt eszközöket;
− egy-egy konkrét példán keresztül ismeri a jövő aktuális fejlesztési irányait, a legfontosabb
tervezett nemzetközi projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A részecskegyorsítók működésének kvantitatív ismerete
− A CERN-ben zajló néhány kísérlet lényege és célja
− A gravitáció kvantitatív (ismeretterjesztés szintű) modellje az általános relativitáselmélet
alapján
− Űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban
− Néhány nanorészecske felépítésének és alkalmazásának megismerése
FOGALMAK
részecskegyorsító, gravitációs hullám, űrtávcső, nanofizika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Kiselőadások, bemutatók készítése a tananyaghoz kapcsolódó választott témákban
− A tananyag projektszerű feldolgozása: kiállítás, poszter, demonstráció, modell stb. készítése a
választott témában és részterületen kisebb csoportokban
− Anyaggyűjtés az első exobolygók felfedezésével kapcsolatban

TÉMAKÖR: A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tudományos ismeretszerzést mint a megismerés megbízható és hatékony stratégiáját ismeri
fel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a tudományos megismeréssel és a tudomány működésével kapcsolatos ismereteit;
− néhány jellemző példán keresztül mérlegeli egy népszerű elképzelés, elmélet vagy felismerés
tudományos megalapozottságát;
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−
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az ellenőrizhetőség és megismételhetőség szerepének megértése a tudomány működésében
− Annak megértése, hogy a tudomány határai nem esnek egybe a valóság határaival
− A tudományosnak tűnő, de valójában tudománytalan érvelés sajátosságainak felismerése,
konkrét példák bemutatása
− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban
− Az asztrológia és asztronómia viszonya
− A jövő tudományos alapú kutatása és a jóslás összevetése néhány konkrét példa segítségével
FOGALMAK
megismételhetőség, tudomány, hit, jövőkutatás, jóslás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Tudománytalan eljárások, módszerek gyűjtése az internetről, annak megmutatása, hogy hol
sérülnek a tudományosság elvei
− Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik
− Beszélgetés és vita a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról
− Tudománytörténeti vizsgálatok: hogyan segítette az asztrológia az asztronómia fejlődését (pl.
Kepler, Tycho de Brahe munkássága)
− Anyaggyűjtés néhány azóta beigazolódott korábbi tudományos elképzelésről

TÉMAKÖR: Ahogy a fizika a múltat alakította
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a fizikai kutatások, technikai fejlődés történelemformáló szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri a közlekedési eszközök fejlődésének fizikai vonatkozásait;
− történelmi példákat lát a fizikai ismeretek hadászati alkalmazásaira;
− összehasonlítja a különböző korokból származó időmérő eszközök működési elvét, pontosságát;
− átlátja egy-egy fontosabb fizikai felismerés technikai alkalmazássá válásának folyamatát s
annak társadalmi következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A tengeri közlekedés mérföldköveinek megismerése (vitorláshajók, gőzhajók, mai hajótípusok)
− Egyes hajózási problémák és megoldásuk fizikai lényege (pl. hajók egyensúlyának problémái,
katamaránok, vitorlások széllel szembeni haladása)
− A szárazföldi közlekedés fejlődése a lovaskocsitól az elektromos autóig
− A légi közlekedés mérföldkövei a léghajóktól a rakétákig
− A haditechnika mérföldkövei (parittya, lőfegyverek, a huzagolás szerepe, radar, nukleáris
fegyverek, drónok)
− Az időmérés fejlődése (az időmérés eszközei, az órák története [napóra, mechanikus órák,
kvarcórák, atomórák, különleges időmérési eljárások])
− Az időmérés szerepe a régi tengeri navigációban és a GPS helymeghatározásban
FOGALMAK
tőkesúly, perdület, huzagolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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Olyan hajókatasztrófák leírásainak gyűjtése, amelyekben a katasztrófa oka egyensúlyi
problémákra vezethető vissza (pl. Vasa hajó)
Egy személygépkocsi műszaki leírásának elemzése, a benne szereplő műszaki, fizikai
paraméterek értelmezése
Különböző személygépkocsi-típusok műszaki paramétereinek összehasonlítása
A megadott műszaki paraméterek alapján egy autó hatásfokának becslése, a hagyományos és az
elektromos autó hatásfokának összehasonlítása
Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk
becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában szereplő pusztító energiák
tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig, projektmunka keretében
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a különböző közlekedési eszközök mozgási
energiájáról, sebességéről, projektmunka keretében
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások,
illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális
éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor
hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ
keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások
gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés
lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése.
Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is,
hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére
irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az
is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell
lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól
kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított,
nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes
befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését.
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A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika mint
természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási eredményei
a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő
órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával
kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás
melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a mindennapok
gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor
arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását
jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány
művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő,
illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a
diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag –
a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére,
illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban
történő munka, a kritikus gondolkodás, a kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett
aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is,
hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika
tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi
tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az
adott projekt által megkívánt kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű
felhasználni. A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív
tanulás lehetőségét megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka
csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése,
az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő
komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
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Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

9. évfolyam
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
68

TÉMAKÖR: Egyszerű mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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−
−

−
−

helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség,
pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására;
tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű
mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának
ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez szükséges időt;
ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási
sebességet számolni;
egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás
mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával
A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú
sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése
Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával
kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása
A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső,
csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata
Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának jellemzése
a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő
vizsgálatával
Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról
Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása
A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segítségével
Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata
Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására

FOGALMAK

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott
pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével
Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejének
mérésével, a mérés pontosságának becslése
Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése
különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök
Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív
megállapítása
Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának
témakörében
Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

TÉMAKÖR: Ismétlődő mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;
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−
−
−
−
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egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség,
fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való
kapcsolatát;
− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket,
néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló
tényezőket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő és
gyorsulás fogalmának segítségével
A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális
gyorsulás nagyságának kiszámolása
A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a Föld
felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése
Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon
A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, a
frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából
A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-idő
függvény elemzése.

FOGALMAK

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a
rugó által kifejtett erő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a
jellemző fordulatszám adatainak megkeresése
Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése
Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése

TÉMAKÖR: A közlekedés és sportolás fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
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−

átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;

−

felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá.

−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát;
− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános
érvényességét;
− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni
dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás
meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére;
− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi
erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét;
− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének
fizikai elveit;
− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével;
− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi
a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket,
ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület
megmaradásának segítségével. A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor
Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével
A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő
Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és Newton
törvényei segítségével
A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak
(súrlódási erő) vizsgálata
A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a
hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével
A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az
áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során
A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága

FOGALMAK

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai
nyomás, felhajtó erő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének
feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal
Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan
lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl.
változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése
Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök
felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata
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Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű demonstrációs eszközökkel
Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása
ütközésekről, labdák deformációjáról
Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott cukor
vagy só mennyiségének változtatása mellett

TÉMAKÖR: Az energia
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek
energiatartalmának szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti
energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát;
− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a
mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról
A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási energia,
a munka
A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az
energiamegmaradás segítségével
Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése
Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső energia
A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia
Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben
(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok
Az energia szállításának lehetőségei
A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló
energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának
kapcsolata
Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben.

FOGALMAK

munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni
Beszámoló készítése a napállandóról

826






Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő
felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától
Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszerezése,
szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása
Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása
A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng méretétől,
milyen más tényezők befolyásolják?

TÉMAKÖR: A melegítés és hűtés következményei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés,
hőszigetelés);
− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival;
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét;
− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes
néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit;
− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a
fajhő;
− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás,
szublimáció);
− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti
magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat
végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására;
− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban
(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése);
− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése
Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és
értelmezése
Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a folyamat
gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe
Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban

827








Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció)
megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet
változásának szempontjából
A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a mindennapi
gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma
A kuktafazék működésének fizikai magyarázata
A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével
A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése

FOGALMAK

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben,
halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK












A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése,
becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében
Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése csoportban
történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az elkeveredés
gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb kísérletekkel
Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével
A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen megoldásokat
alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő nyele kevésbé
melegedjen?
Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz
segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások dokumentálása, a
tapasztalatok megbeszélése
Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton?
A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése közben

TÉMAKÖR: Víz és levegő a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát;
− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a
hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő),
ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben;
− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének
legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával
kapcsolatban;
− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása
A légnyomás és az időjárás kapcsolata
Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata,
páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara
Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban
A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás)
A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata
A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon,
jéghegyek
Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban

FOGALMAK

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása önálló
kísérletezés segítségével
Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a
hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata
Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok szerepének
felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése
Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a Titanic
elsüllyedésében
A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával vagy
automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása
A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet
összehasonlítása
A tanteremben található levegő tömegének becslés
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások,
illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális
éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor
hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ
keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások
gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés
lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése.
Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is,
hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére
irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az
is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell
lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól
kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított,
nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes
befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését.
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A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika mint
természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási eredményei
a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő
órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával
kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás
melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a mindennapok
gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor
arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását
jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány
művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő,
illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a
diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag –
a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére,
illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban
történő munka, a kritikus gondolkodás, a kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett
aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is,
hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika
tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi
tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az
adott projekt által megkívánt kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű
felhasználni. A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív
tanulás lehetőségét megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka
csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése,
az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő
komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
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Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

10. évfolyam
Témakör neve
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
9
10
14
10
14
10
9
12
14
102

TÉMAKÖR: Gépek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−

ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben;
néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának
segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a
megfigyelések és kísérletek tapasztalataival.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése
Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével
Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján
A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata
Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és
társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus
számológép, belső égésű motor)
Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről
Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi tanulás,
önvezérelt működés

FOGALMAK

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra,
zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés fizikai
alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása
A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével
Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására
Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség)
megfigyelése és működésének magyarázata
Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása
Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, megértése

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros,
villámcsapás-veszélyes időben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti
kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait;
− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának
megváltozásával van kapcsolatban;
− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek
közötti erő meghatározására;
− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés
(elektron, atommag) segítségével
A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a
csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a tapasztaltak
magyarázata
Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása
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Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal
történő érzékeltetése
Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek
segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata
A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes
helyzetekben való helyes magatartás kialakításában

FOGALMAK

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, elektromos
árnyékolás, csúcshatás, földelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp),
ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény
érzékeltetése
Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben,
mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?)
Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése
A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában
Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása

TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb
megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe);
− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes elképzelést
alakít ki az elektromos áramról;
− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás
fogalmát;
− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-,
mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit;
− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás
meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől;
− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;
− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését;
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−
−
−
−

értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a
párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit;
ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos kapcsolási
rajzok használatát;
tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési
tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével;
ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos vezetésének
változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése
A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok,
napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése
Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, mint
fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése
Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség és
az ellenállás meghatározására
Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás
hőmérsékletfüggésének felismerése
A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti vizsgálatok
alapján
A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése
A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a
joule kapcsolata
Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a
földvezeték feladata)
Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak
bemutatása

FOGALMAK

elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos
kapcsolás, biztosíték, földvezeték
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl.
burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)
Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség és
áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)
Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi
szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata
Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata
Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről
Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, kivitelezése, az
eredmények értékelése és bemutatása

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses
mezőt hoz létre;
− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos
motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre;
− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait,
a váltakozó áram fogalmát;
− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított
mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel)
Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása
révén
Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell
készítése vagy tanulmányozása
Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása
A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői
A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia szállításában
betöltött szerepének megismerése
A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése
Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata

FOGALMAK

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,
elektromotor, transzformátor
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK










Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a
dinamójáról
A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével
Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete,
párhuzamos vezetők közötti erők)
Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével
A transzformátor és a villamos energia elterjedésében szerepet vállaló magyar tudósok (Déri,
Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában
Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten
található videók segítségével
Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló
eszközök felhasználásával
Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig. Az ehhez használt
eszközök megfigyelése a környezetben
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TÉMAKÖR: A hullámok szerepe a kommunikációban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok,
mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a
röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−
−
−

−

érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a
terjedési sebesség fogalmát;
ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének
eljárásait;
átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban,
ismeri a zajszennyezés fogalmát;
ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a
mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését,
funkcióját;
ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség),
azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó
egyszerű számításokat végez.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK















A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési
mechanizmusának megértése
A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési
sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege)
Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése
Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése
Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére
Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai mennyiségek
A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata
A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai
magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, infrakamera,
röntgengép, anyagvizsgálat
A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi,
bluetooth
Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata
Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése
Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól

FOGALMAK

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer,
holográfia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK



Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, normál
beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a
zajártalomról
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Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük
“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük)
Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata
hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval
Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással
Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé
eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása
Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők
alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity)

TÉMAKÖR: Képek és látás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat;
− ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a
kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit;
− ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák
(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát;
− ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör;
− a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és
homorú tükrök, a domború és homorú lencsék;
− ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű
kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata
Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben
A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény felbontása,
a kialakult színkép magyarázata
A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata
A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában
Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai szál,
mikroszkóp, távcsövek)
Galilei távcsővel végzett megfigyelései
Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott színek
kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek

FOGALMAK

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; valódi
és látszólagos kép
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett
síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.)
Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a világot?
Adatgyűjtés, projektmunka
Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése
Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és szórólencsékkel,
az elkészített modell nagyításának vizsgálata
Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel

TÉMAKÖR: Az atomok és a fény
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg;
− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott
magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával;
− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;
− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt,
látja a modellek hiányosságait;
− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét;
− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének
segítségével;
− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia,
hullámhossz, terjedési sebesség)
A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a
megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat
Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép
beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve
Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp
nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével
A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény
frekvenciájának segítségével
A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének
ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága
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Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével
kapcsolatban
Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső,
halogén izzó)

FOGALMAK

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen
eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.)
Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis
legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet
Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről
(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)
A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető működési
elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés
Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes
portálok stílusában

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban;
− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait;
− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a
jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával;
− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak
gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo
Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels
Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris
kölcsönhatás jellemzőit;
− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és
tulajdonságait;
− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit;
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−

−
−

átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati
megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok
energiatermelésének lényegét;
érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének
problémáit;
ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés).

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs védelmében
tett intézkedések és azok sikere
Az üvegházhatás fizikai magyarázata
Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége
A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és
stabilitásának tanulmányozása
A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével
Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak előzetes
adatgyűjtést követő összevetése
Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban
Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni
védekezés lehetőségei
Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről
Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok
veszélyességéről

FOGALMAK
atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás;
felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK










A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel
Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése
Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz
hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére
Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával kapcsolatban:
gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás
Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita
ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán)
Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és mekkora
az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése? A jelentősebb erőművek
helye, fényképe
Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát érintő
cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző cikkek a
nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem

TÉMAKÖR: A Világegyetem megismerése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait;
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−
−
−
−
−
−
−
−

tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az
űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások
felfedezése);
tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá;
el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a
galaxisunkban és az Univerzumban;
átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit;
a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét
a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban;
ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb
jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét. A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi;
− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit;
− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség);
− érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között
hat;
− érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező
szerepét a gravitációs erő közvetítésében;
− megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet
legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja,
hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során;
− átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag,
élőlények, Naprendszer, Univerzum);
− ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok
lehetséges fejlődési folyamatait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK













A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése
A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség
A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye
Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével
A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai
környezetre, ezek kialakulásának magyarázata
A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata
A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról
Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz
ismertetése
A gravitáció szerepe a Világmindenségben
A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva
A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az
univerzumban
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Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum
Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság kritériumai
Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az
emberiség előtt álló kihívásokról

FOGALMAK

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök,
csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellariumweb.org)
A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra
bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati
bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során)
Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), vita
a filmjelenet hitelességéről
Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján
Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása
Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése
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Fizika – 11. évfolyam
A 11. évfolyamon a fizikatanulmányok erősen differenciálódnak. Akiknek a fizika tantárgy tanulása a
továbbtanuláshoz szükséges, megkezdik felkészülésüket az emelt és középszintű fizika érettségire.
Ugyanakkor sokan lesznek, akik nem kívánnak érettségizni fizikából. Jelen tanterv ezeknek a
tanulóknak íródott.
A 9–10. évfolyam fizika tantárgyának témakörei a mindennapok gyakorlatában felmerülő fontos
kérdések köré szerveződtek. Ez fokozottan igaz a 11. évfolyamos fizika modul tantervre és
kerettantervre is. A korábbi két évfolyamon a tanulók a gyakorlati kérdésekre koncentráló tematika
mellett megismerték a fizika lényeges fejezeteinek alapjait a mechanikától kezdődően az
elektromosságon át a csillagászatig. A kerettanterv hangsúlyozottan törekedett a fizikai
gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen bemutatására, illetve a mai fizikai kutatásokkal
kapcsolatos tudományos viták megjelenítésére. A 11. évfolyamon a fizikai tanulmányok
szaktudományos irányban történő további elmélyítése a fizikával később nem foglalkozó tanulók
esetében nem indokolt. E helyett a már megtanult ismeretek hasznosságának, mindennapokban való
megjelenésének további megismerése a feladat. Olyan témakörök szerepelnek, amelyek a korábban
megismert fejezetekre építve egyrészt interdiszciplináris szemléletmódjukkal egészítik ki a tanultakat,
másrészt segítik a napi hírek közötti eligazodást, harmadrészt a tanulókat érő információözön
közepette hozzájárulnak egy korszerű, természettudományosan is megalapozott világkép
kialakulásához. Ezek a fejezetek ugyan tartalmaznak nagyon magas szintű, összetett ismereteket, de
ezek értelmezése, elmagyarázása legfeljebb a tudományos ismeretterjesztés szintjén indokolt.
A 11. évfolyamos fizika tanterv a korábbiaknál is jobban támogatja a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, modellezés és kísérletezés során bekövetkező élményszerű átélését. Nagyon
fontos, hogy az adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek
révén valósuljon meg a tanulás. A tanulók fokozott bevonása ebbe a folyamatba a korábbi éveknél is
fontosabb. A tanulók érettebbek már, és a korábbi két év tanulmányai során a fizika tantárgyra való
rálátásuk is kialakult. Így bátran építhetünk konstruktív ötleteikre, amelyek nemcsak a fejlesztési
feladatok megvalósítása során jelentkezhetnek, hanem a témakörök súlypontjainak kijelölésében is.
A fizika tantárgy minden évfolyamát átható tevékenység- és kompetencia-központúságából következik
az is, hogy értékelésében a korábbiaknál is jobban kell érvényesülnie a tanulók személyiségét is
figyelembe vevő sokszínűségnek.
A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni
tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet
a mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló vagy kiscsoportokban végzett projektmunka, az
életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutatómunka is.
A fizika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:

A tanulás kompetenciái: A fizika tantárgy legfőbb motivációs ereje abban rejlik, hogy a
megfigyeléseinket, tapasztalatainkat értelmezi, eszközeink működésének megértését lehetővé
teszi. Az erre irányuló természetes kíváncsiságból kiindulva alapozhatjuk meg a módszert,
amely képessé tesz önálló ismeretszerzésre, fejleszti a szövegértési és információ-keresési
kompetenciákat, képessé tesz a tanult ismeretek kontextusba helyezésére, alkalmazására.
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A kommunikációs kompetenciák: A fizika aktív tanulása-tanítása során – például a
csoportmunkában való részvétel vagy az egymás közötti vita révén – a tanuló kommunikációs
kompetenciái fejlődhetnek, a vitakészség, a prezentációs, interpretációs készség, valamint az
objektivitásra való törekvés területén egyaránt előre léphet.
A digitális kompetenciák: A fizika tanulása ma már az információk, adatok, adatbázisok
értelmezését, azok etikus felhasználását, a prezentációs technikák és kommunikációs eljárások
ismeretét is magába foglalja, így az eredményes fizika tanulmányokhoz elengedhetetlenek a
digitális kompetenciák. Mivel a fizika ismeretrendszere és gondolkodásmódja révén a
tudományosan megalapozatlan, téves állítások sikeresen cáfolhatók, ezért a fizika
médiatudatosságra, mérlegelő gondolkodásra is tanít.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A fizika tanulmányozása során a tanuló a
természettudományos gondolkodást mint a tapasztalatok rögzítésére szolgáló eszközrendszert,
a következtetések, az általánosítások, a modellalkotás és a modellek pontosítása révén működő
hatékony megismerési módszert azonosítja. Ezen ismeretek révén mérlegelni tudja egy állítás
vagy elmélet igazságtartalmát.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Felismeri az egészségtudatos életmód
fontosságát, s alkalmazza azt saját életében. Természettudományos ismereteit felhasználva
tudatos fogyasztói szemléletet alakít ki.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló ismeri a legjelentősebb fizikusok tevékenységét, munkájuk fejlődésre és a civilizációra
gyakorolt hatását. Tisztában van a legjelentősebb magyar fizikusok eredményeivel, a magyar
származású Nobel-díjas fizikusok tevékenységével, munkájuk társadalmi vonatkozásaival.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A fizika tantárgy tanulása révén
elsajátított gondolkodásmódját felnőttként hatékonyan tudja majd alkalmazni
problémamegoldás során, innovatív ötletek kidolgozásában, egy vállalkozás irányításában,
sikerességének elemzésében, piacelemzésben.
A 11. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve
Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
A kommunikáció fizikája
A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén

Javasolt
óraszám
9
11
9
9
11

A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben

8

Ahogy a fizika a múltat alakította

11
68

Összes óraszám:

TÉMAKÖR: Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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−
−

megismeri és megérti a fizikai tudás jelentőségét az emberiség biztonságának növelése
szempontjából;
megérti a Földben mint fizikai rendszerben felszabaduló energiák természetes forrását, annak
nagyságrendjét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a földrengésekkel kapcsolatos fizikai ismereteit;
− látja a fizika szerepét a légmozgások és tengeráramlások alakításában, valamint a szökőár
kialakulásában;
− a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket gyűjt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A földrengések kialakulása, okai, a földrengéshullámok fajtái, azok fizikai jellemzői
− A földrengések hely szerinti eloszlása, a földrengések erősségének mérése (Richter-skála)
− Földrengésbiztos épületek tervezésének alapelvei
− Légáramlások, szelek, viharok kialakulásának törvényei, fizikai magyarázatai, modelljei
− A Coriolis-féle erő kvalitatív leírása, szerepe a légkörzésekben és a tengeráramlásokban
− A tengeri áramlatok kialakulása, a Golf-áramlás, az El Niño és a La Niña jelentősége a Föld
éghajlatának és időjárásának alakulásában
− Jól dokumentált klímaváltozások a múltban, ezek hatásai a történelemre, lehetséges okai
− A térfogati és felületi vízhullámok keltése és megfigyelése, a szökőár (cunami) kialakulásának
magyarázata
FOGALMAK
Globális légáramlások, Coriolis-féle erők, középkori meleg időszak, kis jégkorszak
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Adatok gyűjtése a hazai földrengésekkel kapcsolatban, ezek területi eloszlásának vizsgálata
− A Coriolis-erőt bemutató hamis és valódi kísérletek gyűjtése az interneten (esetleg bemutatása),
anyaggyűjtés a lefolyóban forgó víz problémájához
− Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten
− Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai ember
átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában
− Anyaggyűjtés az El Niño és a meteorológiai anomáliák kapcsolatáról
− Az interneten fellelhető, cunamikról készült felvételek, illetve a modellszámítások
eredményeinek összevetése

TÉMAKÖR: Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a mindennapokban használt eszközök és
technológiák alkalmazása során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri néhány gyakran használt technikai eszköz felépítését és működését, képet alkot az
eszközök fejlesztésének folyamatáról;
− fizikai szempontból látja a robot működésének lényegét, a mesterséges intelligencia
megvalósulásának példáit;
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−

megérti a mesterséges intelligencia, a robotika etikai vonatkozásait, előnyeit, kockázatait,
társadalmi hatását.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Egy gyakran használt hagyományos eszköz (pl. vasaló, hajszárító, vonalas telefon) csoportos
szétszerelése, vizsgálata. A részek felépítése és az eszközben betöltött feladat kapcsolatának
felismerése, az eszközt bemutató szemléletes ábra vagy kép készítése
− Eszközeink fejlődésének értelmezése a tervezési folyamat lépéseinek megismerésével
− A robot szó előfordulásainak vizsgálata a médiában, jelentéseinek számbavétele
− Egy robot részei, elvi felépítése: szenzorok, mechanika, elektronika, vezérlés
− Robotok csoportosítása, működésük megtekintése, konkrét példákkal
− A mesterséges intelligencia jelentése, megjelenése mindennapjainkban
− Több okoseszköz felépítésének vizsgálata, a közös jellemzők kiemelése
− Egy választott mesterséges szerv (pl. bionikus kar) megismerése
− A drónok felépítése és működésének lényege, jellemző alkalmazási területei
− A gépi tanulás lényege
FOGALMAK
innováció, robot, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, drón
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Ötletbörze egy kiválasztott eszköz továbbfejlesztésével kapcsolatban
− Eszközök összegyűjtése és összehasonlítása felépítés és működés, valamint alkalmazhatóság
szempontjából (pl. konzervek nyitására használt eszközök)
− A robotok egy tetszőlegesen választott fantasztikus filmben való megjelenésének megfigyelése,
jellemzése, bemutatása
− Saját robot építése vagy a mások által épített robotok működésének tanulmányozása
− Ismeretek gyűjtése a kereskedelmi forgalomban kapható néhány robotról: ár, felhasználási
terület, működési mód
− Az ember és a gép vetélkedésének bemutatása a sportokban (pl. sakk)

TÉMAKÖR: Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri, hogy a fizikai ismeretek jelentős szerepet játszanak világképünk
gondolkodásmódunk alakításában.

és

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− áttekinti a jelentősebb fantasztikus filmek jövőképét (csillagvárosok, a Föld jövője, utazás a
Marsra), illetve az emberiséget fenyegető lehetséges katasztrófákat (aszteroidabecsapódás);
− megvizsgálja a fantasztikus filmek magvát adó ötleteknek, gyakran ismétlődő elemeinek fizikai
megalapozottságát;
− azonosítja az ezen filmekben megjelenő esetleges szakmai hibákat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita megismerése
− A Föld lehetséges jövőjének megjelenése a filmekben, regényekben
− Csillagvárosok tervei, azok fizikai lényege
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−
−
−

Az ember más bolygókon való megtelepedésének lehetőségei a filmekben és a valóságban
Nagy távolságú utazások módja a szórakoztató médiában és elvi lehetőségei a fizika alapján
(relativisztikus időtorzulás, hibernálás, fekete lyukak, féreglyukak)
Az aszteroida-veszély, egy becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei és
az elhárítás módszerei

FOGALMAK
az idő relativitása, aszteroidák, időtorzulás, hibernálás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az alábbi (vagy ezekhez hasonló) ötleteket projektek, prezentációk, egyéni és csoportos munkák
keretében érdemes feldolgozni:
− Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.)
− Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával
− Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben)
− Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások összegyűjtése
internetről, ezek megbeszélése
− Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai hátteréről
− Egy meteorbecsapódás megelőzési lehetőségei
− Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló csillagászati
módszerekről, műszerekről
− Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése
− Az idő valódi természetéből fakadó problémák felvetése
− Önálló (a fizikai ismereteinkkel összhangban lévő) művek, alkotások készítése

TÉMAKÖR: A kommunikáció fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látja a fizikai ismeretek megjelenését napjaink technikai vívmányaiban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− gyakorlati tapasztalatok alapján ismeri a kommunikáció során használt eszközök működésének
fizikai lényegét;
− átlátja a virtuális valóság megalkotásának fizikai vonatkozásait;
− látja a hálózatokkal kapcsolatos alapvető ismeretek megjelenését a kommunikációs
technológiában és a mesterséges intelligencia megvalósításában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A korszerű mikrofonok és hangszórók működése
− A korszerű kamerák és képernyők működése
− Üzenetek, képek és hangok gyors továbbítása nagy távolságra
− A mozgókép létrehozása, gyorsított és lassított felvételek
− A térlátás fizikai alapjai, a térbeli képek létrehozásának néhány elterjedt módja
− A virtuális valóság jelentése, néhány példa megismerése, kipróbálása
− A kommunikációs hálózatok felismerése, néhány jellemzőjének megállapítása
− Az idegsejt-hálózatok működésének elvi lényege
− Mesterséges neurális hálózatok és alkalmazásuk
FOGALMAK
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digitalizálás, vivőhullám, térlátás, virtuális valóság, hálózat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Mikrofonok, egyszerű hangszórók részekre bontása, a részek szerepének vizsgálata
− A kereskedelemben kapható virtuális valóságot alkalmazó eszközök jellemzőinek megismerése
− Az idegsejtek hálózatát bemutató modell készítése a környezetben található anyagok
felhasználásával
− Egy korszerű mozi bemutatása, a használt technikai megoldások számbavétele, azok fizikai
lényegének megismerése

TÉMAKÖR: A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az iskolában tanult fizikai ismeretek és a jelen szoros kapcsolatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri korunk legfontosabb fizikai kutatásait, az erre használt eszközöket;
− egy-egy konkrét példán keresztül ismeri a jövő aktuális fejlesztési irányait, a legfontosabb
tervezett nemzetközi projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A részecskegyorsítók működésének kvantitatív ismerete
− A CERN-ben zajló néhány kísérlet lényege és célja
− A gravitáció kvantitatív (ismeretterjesztés szintű) modellje az általános relativitáselmélet
alapján
− Űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban
− Néhány nanorészecske felépítésének és alkalmazásának megismerése
FOGALMAK
részecskegyorsító, gravitációs hullám, űrtávcső, nanofizika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Kiselőadások, bemutatók készítése a tananyaghoz kapcsolódó választott témákban
− A tananyag projektszerű feldolgozása: kiállítás, poszter, demonstráció, modell stb. készítése a
választott témában és részterületen kisebb csoportokban
− Anyaggyűjtés az első exobolygók felfedezésével kapcsolatban

TÉMAKÖR: A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tudományos ismeretszerzést mint a megismerés megbízható és hatékony stratégiáját ismeri
fel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a tudományos megismeréssel és a tudomány működésével kapcsolatos ismereteit;
− néhány jellemző példán keresztül mérlegeli egy népszerű elképzelés, elmélet vagy felismerés
tudományos megalapozottságát;
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−
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az ellenőrizhetőség és megismételhetőség szerepének megértése a tudomány működésében
− Annak megértése, hogy a tudomány határai nem esnek egybe a valóság határaival
− A tudományosnak tűnő, de valójában tudománytalan érvelés sajátosságainak felismerése,
konkrét példák bemutatása
− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban
− Az asztrológia és asztronómia viszonya
− A jövő tudományos alapú kutatása és a jóslás összevetése néhány konkrét példa segítségével
FOGALMAK
megismételhetőség, tudomány, hit, jövőkutatás, jóslás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Tudománytalan eljárások, módszerek gyűjtése az internetről, annak megmutatása, hogy hol
sérülnek a tudományosság elvei
− Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik
− Beszélgetés és vita a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról
− Tudománytörténeti vizsgálatok: hogyan segítette az asztrológia az asztronómia fejlődését (pl.
Kepler, Tycho de Brahe munkássága)
− Anyaggyűjtés néhány azóta beigazolódott korábbi tudományos elképzelésről

TÉMAKÖR: Ahogy a fizika a múltat alakította
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a fizikai kutatások, technikai fejlődés történelemformáló szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri a közlekedési eszközök fejlődésének fizikai vonatkozásait;
− történelmi példákat lát a fizikai ismeretek hadászati alkalmazásaira;
− összehasonlítja a különböző korokból származó időmérő eszközök működési elvét, pontosságát;
− átlátja egy-egy fontosabb fizikai felismerés technikai alkalmazássá válásának folyamatát s
annak társadalmi következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A tengeri közlekedés mérföldköveinek megismerése (vitorláshajók, gőzhajók, mai hajótípusok)
− Egyes hajózási problémák és megoldásuk fizikai lényege (pl. hajók egyensúlyának problémái,
katamaránok, vitorlások széllel szembeni haladása)
− A szárazföldi közlekedés fejlődése a lovaskocsitól az elektromos autóig
− A légi közlekedés mérföldkövei a léghajóktól a rakétákig
− A haditechnika mérföldkövei (parittya, lőfegyverek, a huzagolás szerepe, radar, nukleáris
fegyverek, drónok)
− Az időmérés fejlődése (az időmérés eszközei, az órák története [napóra, mechanikus órák,
kvarcórák, atomórák, különleges időmérési eljárások])
− Az időmérés szerepe a régi tengeri navigációban és a GPS helymeghatározásban
FOGALMAK
tőkesúly, perdület, huzagolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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−
−
−
−
−
−
−

Olyan hajókatasztrófák leírásainak gyűjtése, amelyekben a katasztrófa oka egyensúlyi
problémákra vezethető vissza (pl. Vasa hajó)
Egy személygépkocsi műszaki leírásának elemzése, a benne szereplő műszaki, fizikai
paraméterek értelmezése
Különböző személygépkocsi-típusok műszaki paramétereinek összehasonlítása
A megadott műszaki paraméterek alapján egy autó hatásfokának becslése, a hagyományos és az
elektromos autó hatásfokának összehasonlítása
Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk
becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában szereplő pusztító energiák
tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig, projektmunka keretében
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a különböző közlekedési eszközök mozgási
energiájáról, sebességéről, projektmunka keretében
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások,
illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális
éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor
hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ
keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások
gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés
lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése.
Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is,
hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére
irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az
is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell
lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól
kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított,
nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes
befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését.
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A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika mint
természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási eredményei
a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő
órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával
kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás
melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a mindennapok
gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor
arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását
jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány
művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő,
illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a
diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag –
a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére,
illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban
történő munka, a kritikus gondolkodás, a kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett
aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is,
hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika
tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi
tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az
adott projekt által megkívánt kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű
felhasználni. A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív
tanulás lehetőségét megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka
csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése,
az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő
komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
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Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

9. évfolyam
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
68

TÉMAKÖR: Egyszerű mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
− megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség,
pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására;
tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű
mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának
ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez szükséges időt;
ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási
sebességet számolni;
egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás
mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával
A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú
sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése
Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával
kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása
A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső,
csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata
Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata. A sebesség változásának jellemzése
a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi erő
vizsgálatával
Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról
Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása
A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők segítségével
Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata
Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására
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Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott
pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével
Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási idejének
mérésével, a mérés pontosságának becslése
Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése
különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök
Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív
megállapítása
Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának
témakörében
Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

TÉMAKÖR: Ismétlődő mozgások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
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ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket,
programokat;
megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a
mérés eredményét befolyásoló tényezőkre;
egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség,
fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való
kapcsolatát;
− ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket,
néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló
tényezőket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő és
gyorsulás fogalmának segítségével
A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális
gyorsulás nagyságának kiszámolása
A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a Föld
felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése
Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon
A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, a
frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából
A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-idő
függvény elemzése.
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körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a
rugó által kifejtett erő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a
jellemző fordulatszám adatainak megkeresése
Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése
Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése

TÉMAKÖR: A közlekedés és sportolás fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
− átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati
ismereteket, azok fizikai hátterét;
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felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát;
− egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános
érvényességét;
− tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni
dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás
meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére;
− egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi
erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét;
− érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének
fizikai elveit;
− tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével;
− ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi
a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket,
ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület
megmaradásának segítségével. A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor
Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével
A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő
Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és Newton
törvényei segítségével
A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak
(súrlódási erő) vizsgálata
A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a
hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével
A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az
áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során
A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma fontossága
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a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai
nyomás, felhajtó erő
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének
feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal
Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan
lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl.
változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése
Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök
felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata
Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű demonstrációs eszközökkel
Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása
ütközésekről, labdák deformációjáról
Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott cukor
vagy só mennyiségének változtatása mellett
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TÉMAKÖR: Az energia
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek
energiatartalmának szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti
energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát;
− konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a
mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról
A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási energia,
a munka
A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az
energiamegmaradás segítségével
Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése
Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső energia
A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia
Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az erőművekben
(hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok
Az energia szállításának lehetőségei
A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló
energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet állapotának
kapcsolata
Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben.

FOGALMAK

munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni
Beszámoló készítése a napállandóról
Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő
felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától
Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, rendszerezése,
szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása
Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása
A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng méretétől,
milyen más tényezők befolyásolják?

TÉMAKÖR: A melegítés és hűtés következményei
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés,
hőszigetelés);
− tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival;
− egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti;
− fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;
− ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket
számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során;
− egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat
értelmez, következtetést von le, összehasonlít;
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét;
− ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes
néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit;
− értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a
fajhő;
− tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás,
szublimáció);
− tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti
magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat
végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására;
− ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban
(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése);
− tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK











A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése
Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és
értelmezése
Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a folyamat
gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe
Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban
Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció)
megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet
változásának szempontjából
A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a mindennapi
gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma
A kuktafazék működésének fizikai magyarázata
A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével
A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése
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A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése,
becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében
Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése csoportban
történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az elkeveredés
gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb kísérletekkel
Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével
A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen megoldásokat
alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő nyele kevésbé
melegedjen?
Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz
segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások dokumentálása, a
tapasztalatok megbeszélése
Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton?
A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése közben

TÉMAKÖR: Víz és levegő a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát;
− ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
− gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a
hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő),
ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben;
− ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének
legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával
kapcsolatban;
− ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása
A légnyomás és az időjárás kapcsolata
Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata,
páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara
Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban
A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás)
A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata
A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon,
jéghegyek
Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban
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A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása önálló
kísérletezés segítségével
Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a
hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata
Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok szerepének
felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése
Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a Titanic
elsüllyedésében
A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával vagy
automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása
A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet
összehasonlítása
A tanteremben található levegő tömegének becslés

TÉMAKÖR: Gépek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−

ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben;
néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának
segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a
megfigyelések és kísérletek tapasztalataival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK









A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése
Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével
Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján
A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata
Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és
társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus
számológép, belső égésű motor)
Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről
Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi tanulás,
önvezérelt működés
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Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra,
zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés fizikai
alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása
A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével
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Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására
Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség)
megfigyelése és működésének magyarázata
Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása
Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, megértése

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros,
villámcsapás-veszélyes időben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti
kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait;
− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának
megváltozásával van kapcsolatban;
− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek
közötti erő meghatározására;
− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés
(elektron, atommag) segítségével
A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a
csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a tapasztaltak
magyarázata
Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása
Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal
történő érzékeltetése
Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek
segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata
A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes
helyzetekben való helyes magatartás kialakításában
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Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp),
ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény
érzékeltetése
Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben,
mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?)
Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése
A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában
Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása
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TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb
megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe);
− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes elképzelést
alakít ki az elektromos áramról;
− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás
fogalmát;
− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-,
mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit;
− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás
meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől;
− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;
− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését;
− értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a
párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit;
− ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos kapcsolási
rajzok használatát;
− tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési
tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével;
− ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK








Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos vezetésének
változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése
A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok,
napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése
Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, mint
fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése
Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség és
az ellenállás meghatározására
Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás
hőmérsékletfüggésének felismerése
A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti vizsgálatok
alapján
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A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése
A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a
joule kapcsolata
Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a
földvezeték feladata)
Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak
bemutatása
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Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl.
burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)
Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség és
áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)
Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi
szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata
Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata
Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről
Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, kivitelezése, az
eredmények értékelése és bemutatása

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses
mezőt hoz létre;
− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos
motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre;
− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait,
a váltakozó áram fogalmát;
− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK






Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított
mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel)
Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása
révén
Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell
készítése vagy tanulmányozása
Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása
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A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői
A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia szállításában
betöltött szerepének megismerése
A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése
Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata
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mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,
elektromotor, transzformátor
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK










Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a
dinamójáról
A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével
Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete,
párhuzamos vezetők közötti erők)
Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével
A transzformátor és a villamos energia elterjedésében szerepet vállaló magyar tudósok (Déri,
Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában
Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten
található videók segítségével
Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló
eszközök felhasználásával
Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig. Az ehhez használt
eszközök megfigyelése a környezetben

TÉMAKÖR: A hullámok szerepe a kommunikációban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok,
mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a
röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−
−
−

−

érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a
terjedési sebesség fogalmát;
ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének
eljárásait;
átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban,
ismeri a zajszennyezés fogalmát;
ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a
mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését,
funkcióját;
ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség),
azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó
egyszerű számításokat végez.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK














A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési
mechanizmusának megértése
A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési
sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege)
Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése
Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése
Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére
Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai mennyiségek
A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata
A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai
magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, infrakamera,
röntgengép, anyagvizsgálat
A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi,
bluetooth
Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata
Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése
Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól

FOGALMAK

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer,
holográfia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, normál
beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a
zajártalomról
Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük
“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük)
Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata
hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval
Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással
Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé
eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása
Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők
alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity)

TÉMAKÖR: Képek és látás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat;
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−
−
−
−
−

ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a
kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit;
ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák
(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát;
ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör;
a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és
homorú tükrök, a domború és homorú lencsék;
ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű
kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata
Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben
A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény felbontása,
a kialakult színkép magyarázata
A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata
A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában
Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai szál,
mikroszkóp, távcsövek)
Galilei távcsővel végzett megfigyelései
Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott színek
kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek
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fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; valódi
és látszólagos kép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett
síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.)
Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a világot?
Adatgyűjtés, projektmunka
Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése
Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és szórólencsékkel,
az elkészített modell nagyításának vizsgálata
Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel

TÉMAKÖR: Az atomok és a fény
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg;
− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott
magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával;
− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;
− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt,
látja a modellek hiányosságait;
− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét;
− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének
segítségével;
− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia,
hullámhossz, terjedési sebesség)
A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a
megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat
Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép
beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve
Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp
nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével
A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény
frekvenciájának segítségével
A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének
ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága
Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével
kapcsolatban
Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső,
halogén izzó)

FOGALMAK

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen
eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.)
Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis
legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet
Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről
(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)
A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető működési
elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés
Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes
portálok stílusában

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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−

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban;
− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait;
− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a
jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával;
− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak
gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo
Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels
Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris
kölcsönhatás jellemzőit;
− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és
tulajdonságait;
− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit;
− átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati
megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok
energiatermelésének lényegét;
− érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének
problémáit;
− ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés).
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs védelmében
tett intézkedések és azok sikere
Az üvegházhatás fizikai magyarázata
Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége
A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és
stabilitásának tanulmányozása
A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével
Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak előzetes
adatgyűjtést követő összevetése
Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban
Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni
védekezés lehetőségei
Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről
Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok
veszélyességéről
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atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás;
felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel
Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése
Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz
hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére
Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával kapcsolatban:
gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás
Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita
ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán)
Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és mekkora
az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése? A jelentősebb erőművek
helye, fényképe
Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát érintő
cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző cikkek a
nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem

TÉMAKÖR: A Világegyetem megismerése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait;
− tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az
űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások
felfedezése);
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
− kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá;
− el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a
galaxisunkban és az Univerzumban;
− átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit;
− a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét
a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban;
− ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb
jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét. A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi;
− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit;
− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség);
− érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között
hat;
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−
−

−
−

érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező
szerepét a gravitációs erő közvetítésében;
megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet
legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja,
hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során;
átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag,
élőlények, Naprendszer, Univerzum);
ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok
lehetséges fejlődési folyamatait.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
















A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése
A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség
A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye
Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével
A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai
környezetre, ezek kialakulásának magyarázata
A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata
A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról
Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz
ismertetése
A gravitáció szerepe a Világmindenségben
A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva
A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az
univerzumban
Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum
Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság kritériumai
Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az
emberiség előtt álló kihívásokról

FOGALMAK

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök,
csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellariumweb.org)
A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra
bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati
bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során)
Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), vita
a filmjelenet hitelességéről
Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján
Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása
Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése
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Fizika
Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által
feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk
kiemelt feladata. A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és
képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a
korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint
a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak
bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások,
illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális
éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.
Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely
alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal
foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában
kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt.
A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre
való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor
hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ
keres.
A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges
működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását
megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni.
A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és
modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több
tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.
Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további
természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és
fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások
gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a
modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható
jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése,
a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató
értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell
vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés
lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése.
Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is,
hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére
irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre
szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az
is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell
lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól
kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított,
nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes
befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését.
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A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek
figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban
megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem
kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az
eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a
megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok
megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika mint
természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási eredményei
a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő
órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával
kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás
melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel:
−

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró
adatbázisokat, szoftvereket;
− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;
− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;
− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a
főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;
− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további
magyarázatra szoruló részeket;
− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;
− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;
− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására
prezentációt készít;
− a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;
− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az
adatokat grafikonok segítségével értelmezi;
− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például
hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).
A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között.
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9–10. évfolyam
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9.
évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a mindennapok
gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit
a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek
magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati
alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor
arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását
jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány
művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő,
illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a
diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag –
a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére,
illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban
történő munka, a kritikus gondolkodás, a kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett
aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is,
hogy a legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika
tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi
tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az
adott projekt által megkívánt kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű
felhasználni. A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív
tanulás lehetőségét megadja.
A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és
kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek
kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli
felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka
csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése,
az önálló vagy kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő
komplexebb kutató munka is.
A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a
témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik.
A 9–10. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 170 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a
háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
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Kapcsolódás a Nat témaköreihez
Témakör neve
Egyszerű mozgások (1, 2)
Ismétlődő mozgások (1, 2)
A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2)
Az energia (1, 7)
A melegítés és hűtés következményei (1, 3)
Víz és levegő a környezetünkben (1, 3)
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
12
12
10
12
10
9
10
14
10
14
10
9
12
14
170

10. évfolyam
Témakör neve
Gépek (1, 4, 5)
Szikrák, villámok (1, 5)
Elektromosság a környezetünkben (1, 5)
Generátorok és motorok (1, 5)
A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)
Képek és látás (1, 4, 5, 6)
Az atomok és a fény (1, 5, 8)
Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)
A Világegyetem megismerése (1, 9)
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
9
10
14
10
14
10
9
12
14
102

TÉMAKÖR: Gépek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−
−

el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−

ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben;
néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának
segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a
megfigyelések és kísérletek tapasztalataival.
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A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése
Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével
Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján
A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata
Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és
társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus
számológép, belső égésű motor)
Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről
Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi tanulás,
önvezérelt működés
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Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra,
zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés fizikai
alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása
A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével
Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására
Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség)
megfigyelése és működésének magyarázata
Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása
Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, megértése

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros,
villámcsapás-veszélyes időben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti
kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait;
− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának
megváltozásával van kapcsolatban;
− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek
közötti erő meghatározására;
− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés
(elektron, atommag) segítségével
A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a
csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a tapasztaltak
magyarázata
Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása
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Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal
történő érzékeltetése
Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek
segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata
A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes
helyzetekben való helyes magatartás kialakításában
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elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, elektromos
árnyékolás, csúcshatás, földelés
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Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp),
ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény
érzékeltetése
Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben,
mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?)
Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése
A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában
Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása

TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb
megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe);
− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról
− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a
tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű
modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes elképzelést
alakít ki az elektromos áramról;
− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás
fogalmát;
− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-,
mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit;
− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás
meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől;
− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;
− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését;
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−
−
−
−

értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a
párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit;
ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos kapcsolási
rajzok használatát;
tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési
tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével;
ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat.
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Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos vezetésének
változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése
A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok,
napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése
Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, mint
fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése
Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség és
az ellenállás meghatározására
Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás
hőmérsékletfüggésének felismerése
A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti vizsgálatok
alapján
A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése
A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a
joule kapcsolata
Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek
Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a
földvezeték feladata)
Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak
bemutatása
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elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos
kapcsolás, biztosíték, földvezeték
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Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl.
burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)
Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség és
áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)
Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi
szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata
Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata
Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről
Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, kivitelezése, az
eredmények értékelése és bemutatása

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

884

−
−

tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét
azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses
mezőt hoz létre;
− megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos
motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre;
− ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait,
a váltakozó áram fogalmát;
− érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított
mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel)
Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása
révén
Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell
készítése vagy tanulmányozása
Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása
A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői
A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia szállításában
betöltött szerepének megismerése
A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése
Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata
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Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a
dinamójáról
A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével
Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete,
párhuzamos vezetők közötti erők)
Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével
A transzformátor és a villamos energia elterjedésében szerepet vállaló magyar tudósok (Déri,
Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában
Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten
található videók segítségével
Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló
eszközök felhasználásával
Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig. Az ehhez használt
eszközök megfigyelése a környezetben

TÉMAKÖR: A hullámok szerepe a kommunikációban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok,
mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a
röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−
−
−
−

−

érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a
terjedési sebesség fogalmát;
ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének
eljárásait;
átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban,
ismeri a zajszennyezés fogalmát;
ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a
mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését,
funkcióját;
ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség),
azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó
egyszerű számításokat végez.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK














A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési
mechanizmusának megértése
A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési
sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege)
Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése
Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése
Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére
Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai mennyiségek
A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata
A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai
magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, infrakamera,
röntgengép, anyagvizsgálat
A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi,
bluetooth
Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata
Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése
Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól
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Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, normál
beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a
zajártalomról
Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük
“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük)
Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata
hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval
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Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással
Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé
eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása
Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők
alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity)

TÉMAKÖR: Képek és látás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat;
− ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a
kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit;
− ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák
(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát;
− ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör;
− a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és
homorú tükrök, a domború és homorú lencsék;
− ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű
kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata
Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben
A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény felbontása,
a kialakult színkép magyarázata
A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata
A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában
Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai szál,
mikroszkóp, távcsövek)
Galilei távcsővel végzett megfigyelései
Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott színek
kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek

FOGALMAK

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; valódi
és látszólagos kép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK




A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett
síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.)
Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a világot?
Adatgyűjtés, projektmunka
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Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése
Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és szórólencsékkel,
az elkészített modell nagyításának vizsgálata
Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel

TÉMAKÖR: Az atomok és a fény
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

−

−

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai,
a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatait;
tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével,
energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti
előnyeivel;
néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmigazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg;
− megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott
magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával;
− ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;
− ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt,
látja a modellek hiányosságait;
− ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét;
− megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének
segítségével;
− átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia,
hullámhossz, terjedési sebesség)
A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a
megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat
Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép
beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve
Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp
nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével
A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény
frekvenciájának segítségével
A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének
ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága
Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével
kapcsolatban
Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső,
halogén izzó)
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fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag
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Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen
eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.)
Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis
legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet
Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről
(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)
A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető működési
elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés
Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes
portálok stílusában

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdéseit;
− az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat
szemléletesen mutatja be;
− tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti
kockázatával;
− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai
megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat;
− tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási
lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget;
− átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban;
− ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait;
− tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a
jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával;
− adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak
gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo
Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels
Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede).
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris
kölcsönhatás jellemzőit;
− ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és
tulajdonságait;
− ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit;
− átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati
megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok
energiatermelésének lényegét;
− érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének
problémáit;
− ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés).
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK












Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs védelmében
tett intézkedések és azok sikere
Az üvegházhatás fizikai magyarázata
Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége
A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és
stabilitásának tanulmányozása
A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével
Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak előzetes
adatgyűjtést követő összevetése
Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban
Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni
védekezés lehetőségei
Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről
Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok
veszélyességéről

FOGALMAK
atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás;
felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel
Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése
Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz
hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére
Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával kapcsolatban:
gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás
Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita
ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán)
Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és mekkora
az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése? A jelentősebb erőművek
helye, fényképe
Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát érintő
cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző cikkek a
nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és melyek nem

TÉMAKÖR: A Világegyetem megismerése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 tanóra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait;
− tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az
űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások
felfedezése);
− tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére;
− tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság
kritériumait;
− felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést,
kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;
890

−
−
−
−
−

kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá;
el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a
galaxisunkban és az Univerzumban;
átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit;
a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét
a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban;
ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb
jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét. A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi;
− ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit;
− tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség);
− érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között
hat;
− érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező
szerepét a gravitációs erő közvetítésében;
− megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet
legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja,
hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során;
− átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag,
élőlények, Naprendszer, Univerzum);
− ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok
lehetséges fejlődési folyamatait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
















A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése
A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség
A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye
Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével
A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai
környezetre, ezek kialakulásának magyarázata
A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata
A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról
Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz
ismertetése
A gravitáció szerepe a Világmindenségben
A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva
A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az
univerzumban
Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum
Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság kritériumai
Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az
emberiség előtt álló kihívásokról

FOGALMAK

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök,
csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév
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Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellariumweb.org)
A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra
bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati
bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során)
Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), vita
a filmjelenet hitelességéről
Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján
Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása
Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése
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Fizika – 11. évfolyam
A 11. évfolyamon a fizikatanulmányok erősen differenciálódnak. Akiknek a fizika tantárgy tanulása a
továbbtanuláshoz szükséges, megkezdik felkészülésüket az emelt és középszintű fizika érettségire.
Ugyanakkor sokan lesznek, akik nem kívánnak érettségizni fizikából. Jelen tanterv ezeknek a
tanulóknak íródott.
A 9–10. évfolyam fizika tantárgyának témakörei a mindennapok gyakorlatában felmerülő fontos
kérdések köré szerveződtek. Ez fokozottan igaz a 11. évfolyamos fizika modul tantervre és
kerettantervre is. A korábbi két évfolyamon a tanulók a gyakorlati kérdésekre koncentráló tematika
mellett megismerték a fizika lényeges fejezeteinek alapjait a mechanikától kezdődően az
elektromosságon át a csillagászatig. A kerettanterv hangsúlyozottan törekedett a fizikai
gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen bemutatására, illetve a mai fizikai kutatásokkal
kapcsolatos tudományos viták megjelenítésére. A 11. évfolyamon a fizikai tanulmányok
szaktudományos irányban történő további elmélyítése a fizikával később nem foglalkozó tanulók
esetében nem indokolt. E helyett a már megtanult ismeretek hasznosságának, mindennapokban való
megjelenésének további megismerése a feladat. Olyan témakörök szerepelnek, amelyek a korábban
megismert fejezetekre építve egyrészt interdiszciplináris szemléletmódjukkal egészítik ki a tanultakat,
másrészt segítik a napi hírek közötti eligazodást, harmadrészt a tanulókat érő információözön
közepette hozzájárulnak egy korszerű, természettudományosan is megalapozott világkép
kialakulásához. Ezek a fejezetek ugyan tartalmaznak nagyon magas szintű, összetett ismereteket, de
ezek értelmezése, elmagyarázása legfeljebb a tudományos ismeretterjesztés szintjén indokolt.
A 11. évfolyamos fizika tanterv a korábbiaknál is jobban támogatja a tudományos megismerési
folyamat aktív tanulás, modellezés és kísérletezés során bekövetkező élményszerű átélését. Nagyon
fontos, hogy az adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű tevékenységek
révén valósuljon meg a tanulás. A tanulók fokozott bevonása ebbe a folyamatba a korábbi éveknél is
fontosabb. A tanulók érettebbek már, és a korábbi két év tanulmányai során a fizika tantárgyra való
rálátásuk is kialakult. Így bátran építhetünk konstruktív ötleteikre, amelyek nemcsak a fejlesztési
feladatok megvalósítása során jelentkezhetnek, hanem a témakörök súlypontjainak kijelölésében is.
A fizika tantárgy minden évfolyamát átható tevékenység- és kompetencia-központúságából következik
az is, hogy értékelésében a korábbiaknál is jobban kell érvényesülnie a tanulók személyiségét is
figyelembe vevő sokszínűségnek.
A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni
tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe kerülhet
a mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló vagy kiscsoportokban végzett projektmunka, az
életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutatómunka is.
A fizika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:

A tanulás kompetenciái: A fizika tantárgy legfőbb motivációs ereje abban rejlik, hogy a
megfigyeléseinket, tapasztalatainkat értelmezi, eszközeink működésének megértését lehetővé
teszi. Az erre irányuló természetes kíváncsiságból kiindulva alapozhatjuk meg a módszert,
amely képessé tesz önálló ismeretszerzésre, fejleszti a szövegértési és információ-keresési
kompetenciákat, képessé tesz a tanult ismeretek kontextusba helyezésére, alkalmazására.
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A kommunikációs kompetenciák: A fizika aktív tanulása-tanítása során – például a
csoportmunkában való részvétel vagy az egymás közötti vita révén – a tanuló kommunikációs
kompetenciái fejlődhetnek, a vitakészség, a prezentációs, interpretációs készség, valamint az
objektivitásra való törekvés területén egyaránt előre léphet.
A digitális kompetenciák: A fizika tanulása ma már az információk, adatok, adatbázisok
értelmezését, azok etikus felhasználását, a prezentációs technikák és kommunikációs eljárások
ismeretét is magába foglalja, így az eredményes fizika tanulmányokhoz elengedhetetlenek a
digitális kompetenciák. Mivel a fizika ismeretrendszere és gondolkodásmódja révén a
tudományosan megalapozatlan, téves állítások sikeresen cáfolhatók, ezért a fizika
médiatudatosságra, mérlegelő gondolkodásra is tanít.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A fizika tanulmányozása során a tanuló a
természettudományos gondolkodást mint a tapasztalatok rögzítésére szolgáló eszközrendszert,
a következtetések, az általánosítások, a modellalkotás és a modellek pontosítása révén működő
hatékony megismerési módszert azonosítja. Ezen ismeretek révén mérlegelni tudja egy állítás
vagy elmélet igazságtartalmát.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Felismeri az egészségtudatos életmód
fontosságát, s alkalmazza azt saját életében. Természettudományos ismereteit felhasználva
tudatos fogyasztói szemléletet alakít ki.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló ismeri a legjelentősebb fizikusok tevékenységét, munkájuk fejlődésre és a civilizációra
gyakorolt hatását. Tisztában van a legjelentősebb magyar fizikusok eredményeivel, a magyar
származású Nobel-díjas fizikusok tevékenységével, munkájuk társadalmi vonatkozásaival.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A fizika tantárgy tanulása révén
elsajátított gondolkodásmódját felnőttként hatékonyan tudja majd alkalmazni
problémamegoldás során, innovatív ötletek kidolgozásában, egy vállalkozás irányításában,
sikerességének elemzésében, piacelemzésben.
A 11. évfolyamon a fizika tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve
Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
A kommunikáció fizikája
A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén

Javasolt
óraszám
9
11
9
9
11

A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben

8

Ahogy a fizika a múltat alakította

11
68

Összes óraszám:

TÉMAKÖR: Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megismeri és megérti a fizikai tudás jelentőségét az emberiség biztonságának növelése
szempontjából;
− megérti a Földben mint fizikai rendszerben felszabaduló energiák természetes forrását, annak
nagyságrendjét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a földrengésekkel kapcsolatos fizikai ismereteit;
− látja a fizika szerepét a légmozgások és tengeráramlások alakításában, valamint a szökőár
kialakulásában;
− a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket gyűjt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A földrengések kialakulása, okai, a földrengéshullámok fajtái, azok fizikai jellemzői
− A földrengések hely szerinti eloszlása, a földrengések erősségének mérése (Richter-skála)
− Földrengésbiztos épületek tervezésének alapelvei
− Légáramlások, szelek, viharok kialakulásának törvényei, fizikai magyarázatai, modelljei
− A Coriolis-féle erő kvalitatív leírása, szerepe a légkörzésekben és a tengeráramlásokban
− A tengeri áramlatok kialakulása, a Golf-áramlás, az El Niño és a La Niña jelentősége a Föld
éghajlatának és időjárásának alakulásában
− Jól dokumentált klímaváltozások a múltban, ezek hatásai a történelemre, lehetséges okai
− A térfogati és felületi vízhullámok keltése és megfigyelése, a szökőár (cunami) kialakulásának
magyarázata
FOGALMAK
Globális légáramlások, Coriolis-féle erők, középkori meleg időszak, kis jégkorszak
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Adatok gyűjtése a hazai földrengésekkel kapcsolatban, ezek területi eloszlásának vizsgálata
− A Coriolis-erőt bemutató hamis és valódi kísérletek gyűjtése az interneten (esetleg bemutatása),
anyaggyűjtés a lefolyóban forgó víz problémájához
− Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten
− Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai ember
átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában
− Anyaggyűjtés az El Niño és a meteorológiai anomáliák kapcsolatáról
− Az interneten fellelhető, cunamikról készült felvételek, illetve a modellszámítások
eredményeinek összevetése

TÉMAKÖR: Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a mindennapokban használt eszközök és
technológiák alkalmazása során.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri néhány gyakran használt technikai eszköz felépítését és működését, képet alkot az
eszközök fejlesztésének folyamatáról;
− fizikai szempontból látja a robot működésének lényegét, a mesterséges intelligencia
megvalósulásának példáit;
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−

megérti a mesterséges intelligencia, a robotika etikai vonatkozásait, előnyeit, kockázatait,
társadalmi hatását.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Egy gyakran használt hagyományos eszköz (pl. vasaló, hajszárító, vonalas telefon) csoportos
szétszerelése, vizsgálata. A részek felépítése és az eszközben betöltött feladat kapcsolatának
felismerése, az eszközt bemutató szemléletes ábra vagy kép készítése
− Eszközeink fejlődésének értelmezése a tervezési folyamat lépéseinek megismerésével
− A robot szó előfordulásainak vizsgálata a médiában, jelentéseinek számbavétele
− Egy robot részei, elvi felépítése: szenzorok, mechanika, elektronika, vezérlés
− Robotok csoportosítása, működésük megtekintése, konkrét példákkal
− A mesterséges intelligencia jelentése, megjelenése mindennapjainkban
− Több okoseszköz felépítésének vizsgálata, a közös jellemzők kiemelése
− Egy választott mesterséges szerv (pl. bionikus kar) megismerése
− A drónok felépítése és működésének lényege, jellemző alkalmazási területei
− A gépi tanulás lényege
FOGALMAK
innováció, robot, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, drón
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Ötletbörze egy kiválasztott eszköz továbbfejlesztésével kapcsolatban
− Eszközök összegyűjtése és összehasonlítása felépítés és működés, valamint alkalmazhatóság
szempontjából (pl. konzervek nyitására használt eszközök)
− A robotok egy tetszőlegesen választott fantasztikus filmben való megjelenésének megfigyelése,
jellemzése, bemutatása
− Saját robot építése vagy a mások által épített robotok működésének tanulmányozása
− Ismeretek gyűjtése a kereskedelmi forgalomban kapható néhány robotról: ár, felhasználási
terület, működési mód
− Az ember és a gép vetélkedésének bemutatása a sportokban (pl. sakk)

TÉMAKÖR: Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben
megjelenik
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri, hogy a fizikai ismeretek jelentős szerepet játszanak világképünk
gondolkodásmódunk alakításában.

és

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− áttekinti a jelentősebb fantasztikus filmek jövőképét (csillagvárosok, a Föld jövője, utazás a
Marsra), illetve az emberiséget fenyegető lehetséges katasztrófákat (aszteroidabecsapódás);
− megvizsgálja a fantasztikus filmek magvát adó ötleteknek, gyakran ismétlődő elemeinek fizikai
megalapozottságát;
− azonosítja az ezen filmekben megjelenő esetleges szakmai hibákat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita megismerése
− A Föld lehetséges jövőjének megjelenése a filmekben, regényekben
− Csillagvárosok tervei, azok fizikai lényege
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−
−
−

Az ember más bolygókon való megtelepedésének lehetőségei a filmekben és a valóságban
Nagy távolságú utazások módja a szórakoztató médiában és elvi lehetőségei a fizika alapján
(relativisztikus időtorzulás, hibernálás, fekete lyukak, féreglyukak)
Az aszteroida-veszély, egy becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei és
az elhárítás módszerei

FOGALMAK
az idő relativitása, aszteroidák, időtorzulás, hibernálás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az alábbi (vagy ezekhez hasonló) ötleteket projektek, prezentációk, egyéni és csoportos munkák
keretében érdemes feldolgozni:
− Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.)
− Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával
− Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben)
− Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások összegyűjtése
internetről, ezek megbeszélése
− Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai hátteréről
− Egy meteorbecsapódás megelőzési lehetőségei
− Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló csillagászati
módszerekről, műszerekről
− Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése
− Az idő valódi természetéből fakadó problémák felvetése
− Önálló (a fizikai ismereteinkkel összhangban lévő) művek, alkotások készítése

TÉMAKÖR: A kommunikáció fizikája
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látja a fizikai ismeretek megjelenését napjaink technikai vívmányaiban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− gyakorlati tapasztalatok alapján ismeri a kommunikáció során használt eszközök működésének
fizikai lényegét;
− átlátja a virtuális valóság megalkotásának fizikai vonatkozásait;
− látja a hálózatokkal kapcsolatos alapvető ismeretek megjelenését a kommunikációs
technológiában és a mesterséges intelligencia megvalósításában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A korszerű mikrofonok és hangszórók működése
− A korszerű kamerák és képernyők működése
− Üzenetek, képek és hangok gyors továbbítása nagy távolságra
− A mozgókép létrehozása, gyorsított és lassított felvételek
− A térlátás fizikai alapjai, a térbeli képek létrehozásának néhány elterjedt módja
− A virtuális valóság jelentése, néhány példa megismerése, kipróbálása
− A kommunikációs hálózatok felismerése, néhány jellemzőjének megállapítása
− Az idegsejt-hálózatok működésének elvi lényege
− Mesterséges neurális hálózatok és alkalmazásuk
FOGALMAK
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digitalizálás, vivőhullám, térlátás, virtuális valóság, hálózat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Mikrofonok, egyszerű hangszórók részekre bontása, a részek szerepének vizsgálata
− A kereskedelemben kapható virtuális valóságot alkalmazó eszközök jellemzőinek megismerése
− Az idegsejtek hálózatát bemutató modell készítése a környezetben található anyagok
felhasználásával
− Egy korszerű mozi bemutatása, a használt technikai megoldások számbavétele, azok fizikai
lényegének megismerése

TÉMAKÖR: A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− felismeri az iskolában tanult fizikai ismeretek és a jelen szoros kapcsolatát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri korunk legfontosabb fizikai kutatásait, az erre használt eszközöket;
− egy-egy konkrét példán keresztül ismeri a jövő aktuális fejlesztési irányait, a legfontosabb
tervezett nemzetközi projekteket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A részecskegyorsítók működésének kvantitatív ismerete
− A CERN-ben zajló néhány kísérlet lényege és célja
− A gravitáció kvantitatív (ismeretterjesztés szintű) modellje az általános relativitáselmélet
alapján
− Űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban
− Néhány nanorészecske felépítésének és alkalmazásának megismerése
FOGALMAK
részecskegyorsító, gravitációs hullám, űrtávcső, nanofizika
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Kiselőadások, bemutatók készítése a tananyaghoz kapcsolódó választott témákban
− A tananyag projektszerű feldolgozása: kiállítás, poszter, demonstráció, modell stb. készítése a
választott témában és részterületen kisebb csoportokban
− Anyaggyűjtés az első exobolygók felfedezésével kapcsolatban

TÉMAKÖR: A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a
hírforrásainkban, környezetünkben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a tudományos ismeretszerzést mint a megismerés megbízható és hatékony stratégiáját ismeri
fel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− bővíti a tudományos megismeréssel és a tudomány működésével kapcsolatos ismereteit;
− néhány jellemző példán keresztül mérlegeli egy népszerű elképzelés, elmélet vagy felismerés
tudományos megalapozottságát;
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−
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az ellenőrizhetőség és megismételhetőség szerepének megértése a tudomány működésében
− Annak megértése, hogy a tudomány határai nem esnek egybe a valóság határaival
− A tudományosnak tűnő, de valójában tudománytalan érvelés sajátosságainak felismerése,
konkrét példák bemutatása
− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban
− Az asztrológia és asztronómia viszonya
− A jövő tudományos alapú kutatása és a jóslás összevetése néhány konkrét példa segítségével
FOGALMAK
megismételhetőség, tudomány, hit, jövőkutatás, jóslás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Tudománytalan eljárások, módszerek gyűjtése az internetről, annak megmutatása, hogy hol
sérülnek a tudományosság elvei
− Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik
− Beszélgetés és vita a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról
− Tudománytörténeti vizsgálatok: hogyan segítette az asztrológia az asztronómia fejlődését (pl.
Kepler, Tycho de Brahe munkássága)
− Anyaggyűjtés néhány azóta beigazolódott korábbi tudományos elképzelésről

TÉMAKÖR: Ahogy a fizika a múltat alakította
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− átlátja a fizikai kutatások, technikai fejlődés történelemformáló szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megismeri a közlekedési eszközök fejlődésének fizikai vonatkozásait;
− történelmi példákat lát a fizikai ismeretek hadászati alkalmazásaira;
− összehasonlítja a különböző korokból származó időmérő eszközök működési elvét, pontosságát;
− átlátja egy-egy fontosabb fizikai felismerés technikai alkalmazássá válásának folyamatát s
annak társadalmi következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A tengeri közlekedés mérföldköveinek megismerése (vitorláshajók, gőzhajók, mai hajótípusok)
− Egyes hajózási problémák és megoldásuk fizikai lényege (pl. hajók egyensúlyának problémái,
katamaránok, vitorlások széllel szembeni haladása)
− A szárazföldi közlekedés fejlődése a lovaskocsitól az elektromos autóig
− A légi közlekedés mérföldkövei a léghajóktól a rakétákig
− A haditechnika mérföldkövei (parittya, lőfegyverek, a huzagolás szerepe, radar, nukleáris
fegyverek, drónok)
− Az időmérés fejlődése (az időmérés eszközei, az órák története [napóra, mechanikus órák,
kvarcórák, atomórák, különleges időmérési eljárások])
− Az időmérés szerepe a régi tengeri navigációban és a GPS helymeghatározásban
FOGALMAK
tőkesúly, perdület, huzagolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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−
−
−
−
−
−
−

Olyan hajókatasztrófák leírásainak gyűjtése, amelyekben a katasztrófa oka egyensúlyi
problémákra vezethető vissza (pl. Vasa hajó)
Egy személygépkocsi műszaki leírásának elemzése, a benne szereplő műszaki, fizikai
paraméterek értelmezése
Különböző személygépkocsi-típusok műszaki paramétereinek összehasonlítása
A megadott műszaki paraméterek alapján egy autó hatásfokának becslése, a hagyományos és az
elektromos autó hatásfokának összehasonlítása
Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk
becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában szereplő pusztító energiák
tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig, projektmunka keretében
Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a különböző közlekedési eszközök mozgási
energiájáról, sebességéről, projektmunka keretében
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Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Emelt szintű idegen nyelvi képzés

Évfolyam:

9-10. évfolyam
Tantárgy:

Földrajz
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ
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Földrajz
A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait
– a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be,
ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen
interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmigazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó
tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint
egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése
és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az
egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen
súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi
szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi
okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért
kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.
A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti,
társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek
önmaguk is részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való
tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz
a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos
földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a
talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi,
szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.
Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind
pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak
megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok
újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített
adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű,
szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére,
értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé
tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken,
tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget,
hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a
társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre,
problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz.
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A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és
társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló
gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás,
valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az
információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős
és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.
A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos,
a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható
környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már
észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és
bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró
magatartás kialakításában.
A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a
térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a
tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.
Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja
a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális
folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan
befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a
nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti
értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás
hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez.
A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges
természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás
hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő
vitakultúra kialakulásához.
A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire
fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmigazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus
érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és
etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus,
egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.
A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével
elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes
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állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a
mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával
hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy
komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti,
gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú
pályaorientációját is jelentősen támogatja.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy
elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein,
támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás
képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós
térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például
újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák
elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a
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tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett
kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának
képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a
földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási

készségek,

modellkísérleteken

elsősorban

alapuló

az

tapasztalást

elemzés,
követő

a

rendszerezés,

következtetés

és

a

valós

vagy

problémamegoldás

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák

feldolgozásával

hozzájárul

a

világ

társadalmi-kulturális

sokszínűségének

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
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gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.

907

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel,
kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi,
természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva
a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít,
építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető
információkra.
A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és
környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok
közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet,
valamint a geoszférák természeti folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és
megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába állítva a folyamatok összefüggéseinek és
hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi eredetű veszélyek és kockázatok felismerését,
illetve a természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok közti kapcsolatok
feltárását. A 10. évfolyam kiemelt feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági
folyamatainak, a mindinkább globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli
sajátosságainak feltárása a tanulók előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az
egész bolygónk jövőjét meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra
visszavezethető problémák, veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind
nagyobb mértékű fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú
feldolgozása, illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának felismertetése.
A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása során
elsajátított földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok
bemutatását. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.)
megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek,
képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a
tanuló pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú
felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok
befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és társadalmi környezetben, illetve
földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy
a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és környezeti
kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a
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földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és
felelős véleménynyilvánítás képességét.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős
döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény
arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit.
A 9–10. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek
bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás
tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák
jellemzőinek, törvényszerűségeinek és változásainak, valamint az ember geoszférákat
befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek megismerésén keresztül a rendszerben
való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható
szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 10. évfolyamos
földrajz tananyag témaköreinek feldolgozása során a tanuló:
–

földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer
fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg;

–

feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző
szempontok alapján rendszerezi azokat;

–

földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket
értelmezi;

–

megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel;

–

önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben.

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi
tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek
megfelelően a tanuló:
–

céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális
információforrásokat és adatbázisokat;

–

adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;

–

földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban;

–

megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal,
országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz
fel;

–

közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez;
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–

digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat,
törvényszerűségeket, összefüggéseket.

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.

Órakeret 9. évfolyam: heti 2 óra, összesen évi 72 óra
Órakeret 10. évfolyam: heti 1 óra, összesen évi 36 óra
A 9–10. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

9. évfolyam
Év eleji ismétlés

1

Tájékozódás a kozmikus térben és

1

7

1

1

9

A kőzetburok

10

1

1

12

A légkör

8

1

1

10

A vízburok

5

1

1

7

A geoszférák kölcsönhatásai és

12

1

1

14

6

1

1

8

7

1

1

9

az időben

összefüggései
Átalakuló

települések,

eltérő

demográfiai problémák a 21.
században
A nemzetgazdaságtól a globális
világgazdaságig
Év végi összefoglalás
Összesen

2
55

10

2
7

72

10. évfolyam
Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

Év eleji ismétlés

1
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1

Magyarország

és

Kárpát-

13

1

2

16

A pénz és a tőke mozgásai a

10

1

1

12

1

5

medence a 21. században
világgazdaságban
Helyi

problémák,

globális

4

kihívások, a fenntartható jövő
dilemmái
Év végi összefoglalás

2

2

Összesen

27

5

4

36

9-10 év összes óraszám

82

15

10

108

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos
és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit;

–

térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a
Naprendszerben;

–

ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit,
összefüggéseit;

–

értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait;

–

egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez;

–

problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és
légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint a
segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló és
szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése
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A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy
csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális
kompetencia és a szociális készségek fejlesztése
A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és
műholdfelvételek alkalmazásával
A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése
A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás
fejlesztése
A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a
rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése
A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és szintetizáló
gondolkodás fejlesztése
A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az
értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei
A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi
jellemvonásainak kiemelésével
A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei
Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben
Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás
FOGALMAK
Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupitertípusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia,
helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna
TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK
A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok
alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában
Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek
tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek
segítségével
Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, vizualizációk
tanulmányozása
Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól
A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése
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Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában
A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) időszámítási
feladatok megoldása
Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására
TÉMAKÖR: A kőzetburok
TÉMAKÖR ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit;

–

párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között;

–

ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit,
tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket;

–

érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége,
terhelhetősége közti összefüggéseket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések,
vulkanizmus,

hegységképződés)

kapcsolatát,

térbeliségét,

illetve

magyarázza

a

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait;
–

felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és
mindennapi életben való hasznosítására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló és
szintetizáló gondolkodás fejlesztése
A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével a
földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos,
fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése
A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az
ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése
A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató
forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő
gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése
A Föld felépítésének törvényszerűségei
Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés),
összefüggéseik
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A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus
energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek)
Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, a
bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei
FOGALMAK
geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés,
vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok,
mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány,
magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt,
gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Afrikai-lemez,

Antarktiszi-lemez,

Ausztrál–Indiai-lemez,

Csendes-óceáni-lemez,

Dél-

amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez),
Nasca-lemez

(Nazca-lemez);

Japán-árok,

Mariana-árok;

Eurázsiai-hegységrendszer,

Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer;
Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv
TEVÉKENYSÉGEK

Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről
Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, vulkánkitöréskor,
cunami esetén?
A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése
Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről
Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az
Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén
Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás készítése
az egyes kőzetekhez
A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd
csoportosítása a tanult szempontok alapján
Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok,
kockázatok és veszélyek témakörében
Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a
lemeztektonikával kapcsolatban
Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek
megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése
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TÉMAKÖR: A légkör
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben
bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását;

–

megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a
lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja
ezeket az időjárás alakulásával;

–

időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;

–

felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni;

–

a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt
fogalmaz meg a témával összefüggésben;

–

magyarázza

az

éghajlatváltozás

okait,

valamint

helyi,

regionális,

globális

következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a
rendszerben való gondolkodás fejlesztése
Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a digitális
kompetencia fejlesztése
A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok szerinti
megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése
Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és alkalmazási
stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi
felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a
felelős döntéshozatal fejlesztése
Az

éghajlatváltozással

(okai,

következményei,

mérséklési

stratégiák)

kapcsolatos,

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a
szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése
A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői
A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők
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Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: ciklon,
anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok)
A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások
Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály)
Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések)
Földi légkörzés, monszunszelek
A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők,
éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények
Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási stratégiák
FOGALMAK
troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg,
melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták,
időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun,
monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia
TEVÉKENYSÉGEK

Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online adatok
felhasználásával
Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós adatokból
dolgozó vizualizáció tanulmányozásával
Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése
Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok
ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése
Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online
forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán
Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak
hasznosítása a mindennapi életben
Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben
Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése
A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen
Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális
problémáival kapcsolatban
Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel
TÉMAKÖR: A vízburok
916

TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket;

–

igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és
gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét,
védelmének szükségességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható
következményekkel;

–

tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és
éghajlatváltozás rendszerében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának
erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok
szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek
igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kapcsán a
mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői
A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)
A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és
minőségi védelme
FOGALMAK
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz,
belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat,
tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz,
ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger
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Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib
(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger
Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízitó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó,
Velencei-tó, Viktória-tó
Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna
Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó,
Temze, Volga
Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás
TEVÉKENYSÉGEK

Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása
– víztakarékossági javaslatok megfogalmazása
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése,
reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása
gondolattérkép elkészítésével
Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, a
program lebonyolítása
Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények értelmezése
Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a
vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről
Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba
Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása
TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének
egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait;

–

összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági
jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait;
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–

bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző
felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló,
felszíni és felszín alatti formakincset.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve
példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági
következményeit, összefüggéseit;

–

felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák
fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a
rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás
fejlesztése
A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli
szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása
A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
reális értékelésének kialakítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe történő
illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának
tükrében
A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem
A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég)
Az ember felszínformáló tevékenysége
Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok
Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége
A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai,
függőleges övezetességű területek
A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi övezetekben
FOGALMAK
földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás,
zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás,
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lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem,
villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár,
hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer
alkalmazásával
Logikai

kapcsolatok

keresése,

halmazképzés

a

geoszférákat

jellemző

szókészlet

felhasználásával
Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus
elemekkel vagy online interaktív tervezővel
A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok
összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem
fontosságának igazolása
Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának
megfigyelésére
Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti és
turisztikai jelentőségéről
A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy
képzeletbeli földrészen
A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek
éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján
Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása
csoportmunkában
Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása
A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus
kialakítása
Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek
Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése
TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 8 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és
következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző
folyamataival és problémáival;

–

különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat,
bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;

–

érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint
demográfiai folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst,
országot, országcsoportot.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai,
valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a vitakultúra
fejlesztése
A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel társadalmigazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás,
migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása
A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális
globalizáció földrajzi összefüggései
A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város
kapcsolatrendszerének bemutatása
A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai
A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális problémák
bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása
A

nagyvárosok

növekedésének

környezeti

következményei,

a

környezetkárosítás

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése
Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős és
tényeken alapuló véleményalkotás
FOGALMAK

921

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa,
korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros
(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán
TEVÉKENYSÉGEK

Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország demográfiai
adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása
Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái
segítségével
Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes alkalmazások
segítségével
Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás,
városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás
eredményének bemutatása
Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási és
kulturális sokszínűségének bemutatására
Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a
vélemények rendszerezése csoportmunkában
A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok
megfogalmazása a település fejlesztésére
A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása városlakókkal
készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján
Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával
TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 9 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását,
bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás
folyamatát;

–

megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések
kialakulásában szerepet játszó tényezőket;
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–

ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi
szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók
adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző
térségeiben;

–

értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben;

–

modellezi a piacgazdaság működését;

–

megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;

–

összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó
jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális
világban;

–

összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző
vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;

–

ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja
az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi
a felzárkózást segítő eszközöket;

–

értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének
feltételeit, jellemző vonásait;

–

példák

alapján

bemutatja

a

globalizáció

társadalmi-gazdasági

és

környezeti

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek
elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő
reflektálás képességének fejlesztése
A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak elemzése
alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése
A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság gyors
térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése
A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a komplexitásban
történő gondolkodás képességének fejlesztése
A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben
hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és
fejlesztése
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A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése
A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével a
komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai
A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő gondolkodás
képességének kialakítása és fejlesztése
A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek,
együttműködések legfontosabb jellemzői
A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban történő
gondolkodás képességének fejlesztése
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak,
országcsoportjainak szerepe a globális világban
A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek elemzése
Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján
A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás nehézségei
Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző kultúrák
iránti tolerancia fejlesztése
FOGALMAK
GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás,
transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria,
újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Európa
Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (NagyBritannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna
Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága,
Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid,
Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma,
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Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt,
Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich
Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék
Afrika
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia
Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó
Amerika
Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela,
Panama, Chile, Kolumbia
Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros,
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC,
Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá
Ausztrália és Óceánia
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington
Ázsia
Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India,
Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia,
Thaiföld, Törökország
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem,
Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa,
Tokió, Újdelhi
TEVÉKENYSÉGEK

A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek
segítségével
A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges
telepítő tényezők listázása kooperatív munkában
A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő
szemszögéből
Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése
Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról
Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán
A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők ábrázolása fürtábrán
925

Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és
következményekről
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak,
országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése
A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex
bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával
Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrendszerének
bemutatására
Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl.
zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása
A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése
A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának
bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával
TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁM: 16 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak
szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon,
megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit;

–

értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági
szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az
Európai Unióban
Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a nemzeti
identitás erősítése
Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a
véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése
A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán
alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió,
Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió)
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FOGALMAK
régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi
fejlettségi különbség, eurorégió
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Régiók, megyék
Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük,
Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány,
Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár,
Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak,
Siófok,

Sopron,

Százhalombatta,

Szeged,

Székesfehérvár,

Szekszárd,

Szentendre,

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota,
Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros
TEVÉKENYSÉGEK

Projektfeladat:

külföldieknek

szóló

országbemutató,

országimázs-összeállítás

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése
A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható
munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése
Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek
megvitatása
Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-as
években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése
Bírósági

tárgyalás

–

helyzetgyakorlat

különböző

környezeti

veszélyhelyzetekhez,

katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán,
ciánszennyezés a Tiszán
Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával
Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és pusztuló,
leszakadó területeiről
Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági
folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása
Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló
információgyűjtés alapján
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A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és
következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek
alkalmazásával
Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és
azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása
A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása többféle
forrás felhasználásával
TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 12 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok
összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket;

–

bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük
okait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a
lehetséges következményeket;

–

pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel
előnyeit és kockázatait;

–

alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős
pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával a
matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a
vitakultúra fejlesztése
A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és
értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és a
lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi
gondolkodás fejlesztése érdekében
A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott
véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében
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A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás
képességének fejlesztése
A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása
Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a
kiadások mérlegelése
A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, a
mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén
A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései
FOGALMAK
működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású
hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés,
BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás,
támogatott hitel, önerő
TEVÉKENYSÉGEK

Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl.
folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás
vállalása)
Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, tájékozódás
elektronikus kiadványok segítségével
Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi hírekkel
kapcsolatban
A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel
Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása
szimulációs gyakorlat keretében
Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség –
befektetési lehetőségeinek mérlegelése
Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének bemutatására
Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a látottak
megbeszélése
Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése
Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában
A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi,
gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása
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TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 5 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti,
gazdasági, környezetvédelmi kihívásait; felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú
természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk
okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra;

–

rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok
kölcsönhatásait;

–

a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti
és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit,
bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit;

–

megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és
nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a
nemzetközi összefogás szükségességét;

–

értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz
meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák
társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre
gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit;

–

megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás
lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a
termelésben és a fogyasztásban;

–

megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit;

–

bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés
példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti
szempontokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben
történő gondolkodás fejlesztése
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A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok kölcsönhatásainak
bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
A

természetkárosítás

és

a

természeti,

illetve

környezeti

katasztrófák

társadalmi

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése
A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális
szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való
felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése
A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és
társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük
lehetséges módjai és azok nehézségei
Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és
életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás
megalapozása
A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a tudatos
fogyasztóvá válás fejlesztése
A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése
A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi
szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége
A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a fenntartható
szemléletű magatartás fejlesztése
Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a
környezet védelme érdekében
FOGALMAK
globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai
lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság,
vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális
klímaváltozás, népességrobbanás
TEVÉKENYSÉGEK

Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata,
mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása
Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás
értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák
feltárása)
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Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok
rendszerezése, megvitatása
Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a tudatos
fogyasztói magatartás fontosságáról
A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen
Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás)
magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények
ütköztetése
Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti téma
tárgyalására
A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem,
energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok
készítése
Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal
Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére (pl.
óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió)
Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre
Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás mellett,
fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével
A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának
elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése
Virtuális

séta

ökogazdaságban

és

ökoházban,

a

látottak

közös

megbeszélése,

véleményütköztetés
Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal
Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a víz
szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány mint
konfliktusforrás)
Vita a fenntartható gazdaságról
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Földrajz
A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait
– a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be,
ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen
interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmigazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó
tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint
egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése
és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az
egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen
súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi
szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi
okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért
kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.
A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti,
társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek
önmaguk is részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való
tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz
a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos
földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a
talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi,
szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.
Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind
pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak
megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok
újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített
adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű,
szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére,
értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé
tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken,
tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget,
hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a
társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre,
problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz.
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A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és
társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló
gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás,
valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az
információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős
és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.
A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos,
a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható
környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már
észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és
bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró
magatartás kialakításában.
A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a
térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a
tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.
Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja
a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális
folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan
befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a
nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti
értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás
hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez.
A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges
természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás
hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő
vitakultúra kialakulásához.
A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire
fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmigazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus
érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és
etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus,
egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.
A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével
elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes
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állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a
mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával
hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy
komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti,
gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú
pályaorientációját is jelentősen támogatja.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy
elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein,
támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás
képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós
térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például
újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák
elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a
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tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett
kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának
képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a
földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási

készségek,

modellkísérleteken

elsősorban

alapuló

az

tapasztalást

elemzés,
követő

a

rendszerezés,

következtetés

és

a

valós

vagy

problémamegoldás

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák

feldolgozásával

hozzájárul

a

világ

társadalmi-kulturális

sokszínűségének

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
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gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.
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9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel,
kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi,
természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva
a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít,
építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető
információkra.
A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és
környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok
közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet,
valamint a geoszférák természeti folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és
megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába állítva a folyamatok összefüggéseinek és
hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi eredetű veszélyek és kockázatok felismerését,
illetve a természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok közti kapcsolatok
feltárását. A 10. évfolyam kiemelt feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági
folyamatainak, a mindinkább globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli
sajátosságainak feltárása a tanulók előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az
egész bolygónk jövőjét meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra
visszavezethető problémák, veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind
nagyobb mértékű fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú
feldolgozása, illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának felismertetése.
A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása során
elsajátított földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok
bemutatását. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.)
megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek,
képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a
tanuló pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú
felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok
befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és társadalmi környezetben, illetve
földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy
a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és környezeti
kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a
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földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és
felelős véleménynyilvánítás képességét.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős
döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény
arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit.
A 9–10. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek
bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás
tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák
jellemzőinek, törvényszerűségeinek és változásainak, valamint az ember geoszférákat
befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek megismerésén keresztül a rendszerben
való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható
szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 10. évfolyamos
földrajz tananyag témaköreinek feldolgozása során a tanuló:
–

földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer
fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg;

–

feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző
szempontok alapján rendszerezi azokat;

–

földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket
értelmezi;

–

megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel;

–

önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben.

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi
tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek
megfelelően a tanuló:
–

céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális
információforrásokat és adatbázisokat;

–

adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;

–

földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban;

–

megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal,
országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz
fel;

–

közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez;
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–

digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat,
törvényszerűségeket, összefüggéseket.

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.

Órakeret 9. évfolyam: heti 2 óra, összesen évi 72 óra
Órakeret 10. évfolyam: heti 1 óra, összesen évi 36 óra
A 9–10. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

9. évfolyam
Év eleji ismétlés

1

Tájékozódás a kozmikus térben és

1

7

1

1

9

A kőzetburok

10

1

1

12

A légkör

8

1

1

10

A vízburok

5

1

1

7

A geoszférák kölcsönhatásai és

12

1

1

14

6

1

1

8

7

1

1

9

az időben

összefüggései
Átalakuló

települések,

eltérő

demográfiai problémák a 21.
században
A nemzetgazdaságtól a globális
világgazdaságig
Év végi összefoglalás
Összesen

2
55

10

2
7

72

10. évfolyam
Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

Év eleji ismétlés

1

941

1

Magyarország

és

Kárpát-

13

1

2

16

A pénz és a tőke mozgásai a

10

1

1

12

1

5

medence a 21. században
világgazdaságban
Helyi

problémák,

globális

4

kihívások, a fenntartható jövő
dilemmái
Év végi összefoglalás

2

2

Összesen

27

5

4

36

9-10 év összes óraszám

82

15

10

108

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos
és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit;

–

térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a
Naprendszerben;

–

ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit,
összefüggéseit;

–

értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait;

–

egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez;

–

problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és
légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint a
segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló és
szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése
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A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy
csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális
kompetencia és a szociális készségek fejlesztése
A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és
műholdfelvételek alkalmazásával
A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése
A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás
fejlesztése
A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a
rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése
A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és szintetizáló
gondolkodás fejlesztése
A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az
értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei
A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi
jellemvonásainak kiemelésével
A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei
Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben
Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás
FOGALMAK
Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupitertípusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia,
helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna
TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK
A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok
alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában
Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek
tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek
segítségével
Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, vizualizációk
tanulmányozása
Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól
A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése
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Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában
A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) időszámítási
feladatok megoldása
Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására
TÉMAKÖR: A kőzetburok
TÉMAKÖR ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit;

–

párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között;

–

ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit,
tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket;

–

érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége,
terhelhetősége közti összefüggéseket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések,
vulkanizmus,

hegységképződés)

kapcsolatát,

térbeliségét,

illetve

magyarázza a

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait;
–

felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és
mindennapi életben való hasznosítására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló és
szintetizáló gondolkodás fejlesztése
A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével a
földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos,
fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése
A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az
ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése
A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató
forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő
gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése
A Föld felépítésének törvényszerűségei
Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés),
összefüggéseik
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A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus
energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek)
Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, a
bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei
FOGALMAK
geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés,
vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok,
mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány,
magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt,
gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Afrikai-lemez,

Antarktiszi-lemez,

Ausztrál–Indiai-lemez,

Csendes-óceáni-lemez,

Dél-

amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez),
Nasca-lemez

(Nazca-lemez);

Japán-árok,

Mariana-árok;

Eurázsiai-hegységrendszer,

Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer;
Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv
TEVÉKENYSÉGEK

Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről
Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, vulkánkitöréskor,
cunami esetén?
A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése
Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről
Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az
Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén
Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás készítése
az egyes kőzetekhez
A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd
csoportosítása a tanult szempontok alapján
Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok,
kockázatok és veszélyek témakörében
Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a
lemeztektonikával kapcsolatban
Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek
megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése
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TÉMAKÖR: A légkör
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben
bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását;

–

megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a
lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja
ezeket az időjárás alakulásával;

–

időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;

–

felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni;

–

a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt
fogalmaz meg a témával összefüggésben;

–

magyarázza

az

éghajlatváltozás

okait,

valamint

helyi,

regionális,

globális

következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a
rendszerben való gondolkodás fejlesztése
Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a digitális
kompetencia fejlesztése
A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok szerinti
megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése
Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és alkalmazási
stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi
felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a
felelős döntéshozatal fejlesztése
Az

éghajlatváltozással

(okai,

következményei,

mérséklési

stratégiák)

kapcsolatos,

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a
szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése
A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői
A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők
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Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: ciklon,
anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok)
A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások
Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály)
Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések)
Földi légkörzés, monszunszelek
A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők,
éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények
Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási stratégiák
FOGALMAK
troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg,
melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták,
időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun,
monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia
TEVÉKENYSÉGEK

Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online adatok
felhasználásával
Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós adatokból
dolgozó vizualizáció tanulmányozásával
Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése
Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok
ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése
Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online
forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán
Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak
hasznosítása a mindennapi életben
Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben
Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése
A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen
Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális
problémáival kapcsolatban
Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel
TÉMAKÖR: A vízburok
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TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket;

–

igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és
gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét,
védelmének szükségességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható
következményekkel;

–

tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és
éghajlatváltozás rendszerében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának
erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok
szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek
igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kapcsán a
mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői
A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)
A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és
minőségi védelme
FOGALMAK
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz,
belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat,
tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz,
ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger
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Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib
(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger
Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízitó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó,
Velencei-tó, Viktória-tó
Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna
Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó,
Temze, Volga
Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás
TEVÉKENYSÉGEK

Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása
– víztakarékossági javaslatok megfogalmazása
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése,
reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása
gondolattérkép elkészítésével
Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, a
program lebonyolítása
Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények értelmezése
Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a
vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről
Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba
Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása
TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének
egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait;

–

összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági
jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait;
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–

bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző
felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló,
felszíni és felszín alatti formakincset.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve
példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági
következményeit, összefüggéseit;

–

felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák
fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a
rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás
fejlesztése
A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli
szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása
A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
reális értékelésének kialakítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe történő
illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának
tükrében
A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem
A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég)
Az ember felszínformáló tevékenysége
Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok
Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége
A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai,
függőleges övezetességű területek
A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi övezetekben
FOGALMAK
földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás,
zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás,
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lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem,
villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár,
hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer
alkalmazásával
Logikai

kapcsolatok

keresése,

halmazképzés

a

geoszférákat

jellemző

szókészlet

felhasználásával
Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus
elemekkel vagy online interaktív tervezővel
A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok
összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem
fontosságának igazolása
Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának
megfigyelésére
Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti és
turisztikai jelentőségéről
A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy
képzeletbeli földrészen
A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek
éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján
Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása
csoportmunkában
Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása
A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus
kialakítása
Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek
Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése
TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 8 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és
következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző
folyamataival és problémáival;

–

különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat,
bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;

–

érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint
demográfiai folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst,
országot, országcsoportot.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai,
valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a vitakultúra
fejlesztése
A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel társadalmigazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás,
migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása
A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális
globalizáció földrajzi összefüggései
A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város
kapcsolatrendszerének bemutatása
A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai
A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális problémák
bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása
A

nagyvárosok

növekedésének

környezeti

következményei,

a

környezetkárosítás

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése
Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős és
tényeken alapuló véleményalkotás
FOGALMAK
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a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa,
korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros
(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán
TEVÉKENYSÉGEK

Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország demográfiai
adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása
Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái
segítségével
Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes alkalmazások
segítségével
Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás,
városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás
eredményének bemutatása
Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási és
kulturális sokszínűségének bemutatására
Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a
vélemények rendszerezése csoportmunkában
A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok
megfogalmazása a település fejlesztésére
A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása városlakókkal
készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján
Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával
TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 9 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását,
bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás
folyamatát;

–

megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések
kialakulásában szerepet játszó tényezőket;
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–

ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi
szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók
adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző
térségeiben;

–

értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben;

–

modellezi a piacgazdaság működését;

–

megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;

–

összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó
jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális
világban;

–

összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző
vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;

–

ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja
az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi
a felzárkózást segítő eszközöket;

–

értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének
feltételeit, jellemző vonásait;

–

példák

alapján

bemutatja

a

globalizáció

társadalmi-gazdasági

és

környezeti

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek
elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő
reflektálás képességének fejlesztése
A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak elemzése
alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése
A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság gyors
térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése
A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a komplexitásban
történő gondolkodás képességének fejlesztése
A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben
hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és
fejlesztése
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A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése
A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével a
komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai
A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő gondolkodás
képességének kialakítása és fejlesztése
A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek,
együttműködések legfontosabb jellemzői
A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban történő
gondolkodás képességének fejlesztése
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak,
országcsoportjainak szerepe a globális világban
A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek elemzése
Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján
A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás nehézségei
Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző kultúrák
iránti tolerancia fejlesztése
FOGALMAK
GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás,
transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria,
újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Európa
Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (NagyBritannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna
Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága,
Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid,
Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma,
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Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt,
Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich
Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék
Afrika
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia
Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó
Amerika
Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela,
Panama, Chile, Kolumbia
Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros,
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC,
Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá
Ausztrália és Óceánia
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington
Ázsia
Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India,
Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia,
Thaiföld, Törökország
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem,
Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa,
Tokió, Újdelhi
TEVÉKENYSÉGEK

A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek
segítségével
A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges
telepítő tényezők listázása kooperatív munkában
A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő
szemszögéből
Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése
Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról
Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán
A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők ábrázolása fürtábrán
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Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és
következményekről
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak,
országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése
A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex
bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával
Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrendszerének
bemutatására
Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl.
zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása
A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése
A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának
bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával
TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁM: 16 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak
szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon,
megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit;

–

értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági
szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az
Európai Unióban
Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a nemzeti
identitás erősítése
Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a
véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése
A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán
alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió,
Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió)
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FOGALMAK
régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi
fejlettségi különbség, eurorégió
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Régiók, megyék
Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük,
Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány,
Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár,
Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak,
Siófok,

Sopron,

Százhalombatta,

Szeged,

Székesfehérvár,

Szekszárd,

Szentendre,

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota,
Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros
TEVÉKENYSÉGEK

Projektfeladat:

külföldieknek

szóló

országbemutató,

országimázs-összeállítás

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése
A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható
munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése
Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek
megvitatása
Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-as
években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése
Bírósági

tárgyalás

–

helyzetgyakorlat

különböző

környezeti

veszélyhelyzetekhez,

katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán,
ciánszennyezés a Tiszán
Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával
Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és pusztuló,
leszakadó területeiről
Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági
folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása
Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló
információgyűjtés alapján
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A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és
következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek
alkalmazásával
Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és
azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása
A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása többféle
forrás felhasználásával
TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 12 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok
összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket;

–

bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük
okait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a
lehetséges következményeket;

–

pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel
előnyeit és kockázatait;

–

alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős
pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával a
matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a
vitakultúra fejlesztése
A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és
értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és a
lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi
gondolkodás fejlesztése érdekében
A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott
véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében
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A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás
képességének fejlesztése
A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása
Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a
kiadások mérlegelése
A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, a
mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén
A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései
FOGALMAK
működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású
hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés,
BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás,
támogatott hitel, önerő
TEVÉKENYSÉGEK

Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl.
folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás
vállalása)
Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, tájékozódás
elektronikus kiadványok segítségével
Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi hírekkel
kapcsolatban
A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel
Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása
szimulációs gyakorlat keretében
Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség –
befektetési lehetőségeinek mérlegelése
Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének bemutatására
Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a látottak
megbeszélése
Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése
Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában
A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi,
gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása
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TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 5 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti,
gazdasági, környezetvédelmi kihívásait; felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú
természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk
okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra;

–

rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok
kölcsönhatásait;

–

a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti
és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit,
bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit;

–

megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és
nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a
nemzetközi összefogás szükségességét;

–

értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz
meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák
társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre
gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit;

–

megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás
lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a
termelésben és a fogyasztásban;

–

megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit;

–

bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés
példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti
szempontokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben
történő gondolkodás fejlesztése
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A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok kölcsönhatásainak
bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
A

természetkárosítás

és

a

természeti,

illetve

környezeti

katasztrófák

társadalmi

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése
A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális
szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való
felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése
A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és
társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük
lehetséges módjai és azok nehézségei
Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és
életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás
megalapozása
A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a tudatos
fogyasztóvá válás fejlesztése
A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése
A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi
szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége
A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a fenntartható
szemléletű magatartás fejlesztése
Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a
környezet védelme érdekében
FOGALMAK
globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai
lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság,
vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális
klímaváltozás, népességrobbanás
TEVÉKENYSÉGEK

Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata,
mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása
Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás
értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák
feltárása)
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Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok
rendszerezése, megvitatása
Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a tudatos
fogyasztói magatartás fontosságáról
A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen
Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás)
magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények
ütköztetése
Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti téma
tárgyalására
A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem,
energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok
készítése
Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal
Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére (pl.
óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió)
Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre
Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás mellett,
fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével
A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának
elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése
Virtuális

séta

ökogazdaságban

és

ökoházban,

a

látottak

közös

megbeszélése,

véleményütköztetés
Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal
Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a víz
szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány mint
konfliktusforrás)
Vita a fenntartható gazdaságról
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Földrajz
A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait
– a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be,
ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen
interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmigazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó
tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint
egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése
és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az
egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen
súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi
szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi
okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért
kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.
A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti,
társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek
önmaguk is részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való
tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz
a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos
földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a
talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi,
szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.
Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind
pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak
megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok
újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített
adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű,
szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére,
értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé
tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken,
tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget,
hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a
társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre,
problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz.
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A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és
társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló
gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás,
valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az
információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős
és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.
A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos,
a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható
környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már
észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és
bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró
magatartás kialakításában.
A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a
térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a
tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.
Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja
a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális
folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan
befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a
nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti
értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás
hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez.
A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges
természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás
hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő
vitakultúra kialakulásához.
A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire
fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmigazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus
érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és
etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus,
egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.
A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével
elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes
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állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a
mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával
hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy
komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti,
gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú
pályaorientációját is jelentősen támogatja.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy
elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein,
támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás
képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós
térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például
újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák
elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a
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tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett
kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának
képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a
földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási

készségek,

modellkísérleteken

elsősorban

alapuló

az

tapasztalást

elemzés,
követő

a

rendszerezés,

következtetés

és

a

valós

vagy

problémamegoldás

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák

feldolgozásával

hozzájárul

a

világ

társadalmi-kulturális

sokszínűségének

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
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gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.
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9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel,
kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi,
természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva
a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít,
építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető
információkra.
A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és
környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok
közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet,
valamint a geoszférák természeti folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és
megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába állítva a folyamatok összefüggéseinek és
hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi eredetű veszélyek és kockázatok felismerését,
illetve a természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok közti kapcsolatok
feltárását. A 10. évfolyam kiemelt feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági
folyamatainak, a mindinkább globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli
sajátosságainak feltárása a tanulók előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az
egész bolygónk jövőjét meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra
visszavezethető problémák, veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind
nagyobb mértékű fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú
feldolgozása, illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának felismertetése.
A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása során
elsajátított földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok
bemutatását. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.)
megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek,
képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a
tanuló pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú
felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok
befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és társadalmi környezetben, illetve
földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy
a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és környezeti
kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a
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földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és
felelős véleménynyilvánítás képességét.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős
döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény
arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit.
A 9–10. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek
bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás
tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák
jellemzőinek, törvényszerűségeinek és változásainak, valamint az ember geoszférákat
befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek megismerésén keresztül a rendszerben
való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható
szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 10. évfolyamos
földrajz tananyag témaköreinek feldolgozása során a tanuló:
–

földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer
fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg;

–

feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző
szempontok alapján rendszerezi azokat;

–

földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket
értelmezi;

–

megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel;

–

önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben.

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi
tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek
megfelelően a tanuló:
–

céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális
információforrásokat és adatbázisokat;

–

adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;

–

földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban;

–

megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal,
országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz
fel;

–

közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez;
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–

digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat,
törvényszerűségeket, összefüggéseket.

A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.
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Órakeret 9. évfolyam: heti 2 óra, összesen évi 72 óra
Órakeret 10. évfolyam: heti 2 óra, összesen évi 72 óra
A 9–10. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 144 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

9. évfolyam
Év eleji ismétlés

1

Tájékozódás a kozmikus térben és

1

12

1

1

14

A kőzetburok

12

1

1

14

A légkör

13

1

1

15

A vízburok

8

1

1

10

A geoszférák kölcsönhatásai és

14

1

1

16

az időben

összefüggései
Év végi összefoglalás

2

Összesen

59

8

2
5

72

10. évfolyam
Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

Év eleji ismétlés
Átalakuló

1

települések,

eltérő

1

11

1

1

13

12

1

1

14

Kárpát-

20

1

2

23

A pénz és a tőke mozgásai a

8

1

1

10

demográfiai problémák a 21.
században
A nemzetgazdaságtól a globális
világgazdaságig
Magyarország

és

medence a 21. században
világgazdaságban
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Helyi

problémák,

globális

8

1

1

10

kihívások, a fenntartható jövő
dilemmái
Év végi összefoglalás

1

1

Összesen:

59

7

6

72

9-10. év összes óraszáma:

118

15

11

144

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos
és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit;

–

térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a
Naprendszerben;

–

ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit,
összefüggéseit;

–

értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait;

–

egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez;

–

problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és
légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint a
segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló és
szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése
A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy
csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális
kompetencia és a szociális készségek fejlesztése
A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és
műholdfelvételek alkalmazásával
A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése
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A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás
fejlesztése
A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a
rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése
A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és szintetizáló
gondolkodás fejlesztése
A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az
értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei
A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi
jellemvonásainak kiemelésével
A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei
Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben
Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás
FOGALMAK
Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupitertípusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia,
helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna
TEVÉKENYSÉGEK

A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok
alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában
Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek
tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek
segítségével
Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, vizualizációk
tanulmányozása
Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól
A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése
Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában
A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) időszámítási
feladatok megoldása
Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására
TÉMAKÖR: A kőzetburok
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 óra
976

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit;

–

párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között;

–

ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit,
tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket;

–

érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége,
terhelhetősége közti összefüggéseket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések,
vulkanizmus,

hegységképződés)

kapcsolatát,

térbeliségét,

illetve

magyarázza

a

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait;
–

felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és
mindennapi életben való hasznosítására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló és
szintetizáló gondolkodás fejlesztése
A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével a
földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos,
fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése
A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az
ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése
A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató
forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő
gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése
A Föld felépítésének törvényszerűségei
Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés),
összefüggéseik
A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus
energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek)
Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, a
bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei
FOGALMAK
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geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés,
vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok,
mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány,
magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt,
gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Afrikai-lemez,

Antarktiszi-lemez,

Ausztrál–Indiai-lemez,

Csendes-óceáni-lemez,

Dél-

amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez),
Nasca-lemez

(Nazca-lemez);

Japán-árok,

Mariana-árok;

Eurázsiai-hegységrendszer,

Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer;
Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv
TEVÉKENYSÉGEK

Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről
Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, vulkánkitöréskor,
cunami esetén?
A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése
Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről
Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az
Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén
Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás készítése
az egyes kőzetekhez
A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd
csoportosítása a tanult szempontok alapján
Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok,
kockázatok és veszélyek témakörében
Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a
lemeztektonikával kapcsolatban
Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek
megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése
TÉMAKÖR: A légkör
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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–

ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben
bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását;

–

megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a
lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja
ezeket az időjárás alakulásával;

–

időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;

–

felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni;

–

a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt
fogalmaz meg a témával összefüggésben;

–

magyarázza

az

éghajlatváltozás

okait,

valamint

helyi,

regionális,

globális

következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a
rendszerben való gondolkodás fejlesztése
Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a digitális
kompetencia fejlesztése
A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok szerinti
megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése
Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és alkalmazási
stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi
felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a
felelős döntéshozatal fejlesztése
Az

éghajlatváltozással

(okai,

következményei,

mérséklési

stratégiák)

kapcsolatos,

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a
szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése
A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői
A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők
Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: ciklon,
anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok)
A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások
Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály)
Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések)
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Földi légkörzés, monszunszelek
A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők,
éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények
Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási stratégiák
FOGALMAK
troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg,
melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták,
időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun,
monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia
TEVÉKENYSÉGEK

Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online adatok
felhasználásával
Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós adatokból
dolgozó vizualizáció tanulmányozásával
Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése
Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok
ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése
Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online
forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán
Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak
hasznosítása a mindennapi életben
Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben
Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése
A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen
Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális
problémáival kapcsolatban
Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel
TÉMAKÖR: A vízburok
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket;
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–

igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és
gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét,
védelmének szükségességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható
következményekkel;

–

tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és
éghajlatváltozás rendszerében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának
erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok
szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek
igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kapcsán a
mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői
A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)
A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és
minőségi védelme
FOGALMAK
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz,
belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat,
tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz,
ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger
Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib
(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger
Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízitó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó,
Velencei-tó, Viktória-tó
981

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna
Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó,
Temze, Volga
Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás
TEVÉKENYSÉGEK

Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása
– víztakarékossági javaslatok megfogalmazása
A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése,
reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása
gondolattérkép elkészítésével
Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, a
program lebonyolítása
Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése
A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények értelmezése
Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a
vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről
Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba
Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása
TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének
egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait;

–

összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági
jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait;

–

bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző
felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló,
felszíni és felszín alatti formakincset.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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–

érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve
példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági
következményeit, összefüggéseit;

–

felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák
fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a
rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás
fejlesztése
A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli
szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása
A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
reális értékelésének kialakítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe történő
illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának
tükrében
A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem
A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég)
Az ember felszínformáló tevékenysége
Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok
Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége
A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai,
függőleges övezetességű területek
A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi övezetekben
FOGALMAK
földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás,
zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás,
lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem,
villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár,
hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség
TEVÉKENYSÉGEK
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Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer
alkalmazásával
Logikai

kapcsolatok

keresése,

halmazképzés

a

geoszférákat

jellemző

szókészlet

felhasználásával
Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus
elemekkel vagy online interaktív tervezővel
A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok
összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel
Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása
Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem
fontosságának igazolása
Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának
megfigyelésére
Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti és
turisztikai jelentőségéről
A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy
képzeletbeli földrészen
A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek
éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján
Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása
csoportmunkában
Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása
A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus
kialakítása
Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek
Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése
TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 13 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és
következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző
folyamataival és problémáival;
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–

különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat,
bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;

–

érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint
demográfiai folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst,
országot, országcsoportot.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai,
valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a vitakultúra
fejlesztése
A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel társadalmigazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás,
migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása
A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális
globalizáció földrajzi összefüggései
A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város
kapcsolatrendszerének bemutatása
A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai
A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális problémák
bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása
A

nagyvárosok

növekedésének

környezeti

következményei,

a

környezetkárosítás

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése
Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős és
tényeken alapuló véleményalkotás
FOGALMAK
a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa,
korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros
(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán
TEVÉKENYSÉGEK
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Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország demográfiai
adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása
Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái
segítségével
Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes alkalmazások
segítségével
Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás,
városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás
eredményének bemutatása
Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási és
kulturális sokszínűségének bemutatására
Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a
vélemények rendszerezése csoportmunkában
A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok
megfogalmazása a település fejlesztésére
A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása városlakókkal
készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján
Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával
TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását,
bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás
folyamatát;

–

megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések
kialakulásában szerepet játszó tényezőket;

–

ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi
szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók
adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző
térségeiben;

–

értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben;
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–

modellezi a piacgazdaság működését;

–

megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;

–

összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó
jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális
világban;

–

összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző
vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;

–

ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja
az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi
a felzárkózást segítő eszközöket;

–

értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének
feltételeit, jellemző vonásait;

–

példák

alapján

bemutatja

a

globalizáció

társadalmi-gazdasági

és

környezeti

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek
elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő
reflektálás képességének fejlesztése
A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak elemzése
alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése
A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság gyors
térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése
A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a komplexitásban
történő gondolkodás képességének fejlesztése
A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben
hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és
fejlesztése
A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése
A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével a
komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai
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A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi életünkre
gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő gondolkodás
képességének kialakítása és fejlesztése
A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek,
együttműködések legfontosabb jellemzői
A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban történő
gondolkodás képességének fejlesztése
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak,
országcsoportjainak szerepe a globális világban
A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek elemzése
Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján
A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás nehézségei
Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző kultúrák
iránti tolerancia fejlesztése
FOGALMAK
GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás,
transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria,
újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Európa
Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (NagyBritannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna
Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága,
Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid,
Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma,
Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt,
Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich
Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék
Afrika
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia
Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó
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Amerika
Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela,
Panama, Chile, Kolumbia
Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros,
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC,
Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá
Ausztrália és Óceánia
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington
Ázsia
Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India,
Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia,
Thaiföld, Törökország
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem,
Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa,
Tokió, Újdelhi
TEVÉKENYSÉGEK

A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek
segítségével
A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges
telepítő tényezők listázása kooperatív munkában
A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő
szemszögéből
Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése
Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról
Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán
A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők ábrázolása fürtábrán
Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és
következményekről
Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak,
országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése
A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex
bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával
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Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrendszerének
bemutatására
Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl.
zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása
A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése
A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának
bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával
TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 23 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak
szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon,
megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit;

–

értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági
szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az
Európai Unióban
Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a nemzeti
identitás erősítése
Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a
véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése
A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán
alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió,
Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió)
FOGALMAK
régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi
fejlettségi különbség, eurorégió
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Régiók, megyék
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Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük,
Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány,
Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár,
Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak,
Siófok,

Sopron,

Százhalombatta,

Szeged,

Székesfehérvár,

Szekszárd,

Szentendre,

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota,
Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros
TEVÉKENYSÉGEK

Projektfeladat:

külföldieknek

szóló

országbemutató,

országimázs-összeállítás

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése
A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható
munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése
Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek
megvitatása
Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-as
években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése
Bírósági

tárgyalás

–

helyzetgyakorlat

különböző

környezeti

veszélyhelyzetekhez,

katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán,
ciánszennyezés a Tiszán
Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával
Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és pusztuló,
leszakadó területeiről
Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági
folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása
Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló
információgyűjtés alapján
A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és
következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek
alkalmazásával
Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és
azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása
A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása többféle
forrás felhasználásával
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TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok
összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket;

–

bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük
okait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a
lehetséges következményeket;

–

pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel
előnyeit és kockázatait;

–

alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős
pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával a
matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a
vitakultúra fejlesztése
A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és
értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és a
lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi
gondolkodás fejlesztése érdekében
A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott
véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében
A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás
képességének fejlesztése
A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása
Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a
kiadások mérlegelése
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A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, a
mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén
A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései
FOGALMAK
működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású
hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés,
BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás,
támogatott hitel, önerő
TEVÉKENYSÉGEK

Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl.
folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás
vállalása)
Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, tájékozódás
elektronikus kiadványok segítségével
Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi hírekkel
kapcsolatban
A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel
Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása
szimulációs gyakorlat keretében
Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség –
befektetési lehetőségeinek mérlegelése
Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének bemutatására
Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a látottak
megbeszélése
Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése
Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában
A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi,
gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása
TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti,
gazdasági, környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú
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természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk
okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra;
–

rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok
kölcsönhatásait;

–

a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti
és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit,
bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit;

–

megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és
nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a
nemzetközi összefogás szükségességét;

–

értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz
meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák
társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre
gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit;

–

megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás
lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a
termelésben és a fogyasztásban;

–

megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit;

–

bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés
példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti
szempontokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben
történő gondolkodás fejlesztése
A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok kölcsönhatásainak
bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
A

természetkárosítás

és

a

természeti,

illetve

környezeti

katasztrófák

társadalmi

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése
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A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális
szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való
felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése
A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és
társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük
lehetséges módjai és azok nehézségei
Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és
életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás
megalapozása
A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a tudatos
fogyasztóvá válás fejlesztése
A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése
A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi
szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége
A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a fenntartható
szemléletű magatartás fejlesztése
Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a
környezet védelme érdekében
FOGALMAK
globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai
lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság,
vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális
klímaváltozás, népességrobbanás
TEVÉKENYSÉGEK

Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata,
mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása
Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás
értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák
feltárása)
Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok
rendszerezése, megvitatása
Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a tudatos
fogyasztói magatartás fontosságáról
A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen
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Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás)
magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények
ütköztetése
Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti téma
tárgyalására
A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem,
energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok
készítése
Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal
Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére (pl.
óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió)
Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre
Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás mellett,
fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével
A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának
elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése
Virtuális

séta

ökogazdaságban

és

ökoházban,

a

látottak

közös

megbeszélése,

véleményütköztetés
Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal
Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a víz
szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány mint
konfliktusforrás)
Vita a fenntartható gazdaságról
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FÖLDRAJZ
A földrajztudomány a természeti és társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait –
a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be,
ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen
interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmigazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó
tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint
egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése
és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja, és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az
egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen
súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi
szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi
okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért
kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.
A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti,
társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek
önmaguk is részesei – és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való
tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz
a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos
földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a
talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi,
szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.
Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind
pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak
megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok
újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített
adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű,
szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére,
értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé
tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken,
tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget,
hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a
társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre,
problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz.
A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és
társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló
gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás,
valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az
információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős
és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.
A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos,
a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható
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környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már
észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és
bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró
magatartás kialakításában.
A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a
térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a
tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.
Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja
a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális
folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan
befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a
nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti
értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás
hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez.
A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges
természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás
hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő
vitakultúra kialakulásához.
A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire
fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, körülöttünk zajló társadalmigazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus
érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és
etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus,
egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.
A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével
elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes
állampolgári gondolkodás és viszonyulás kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a
mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával
hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy
komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti,
gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú
pályaorientációját is jelentősen támogatja.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy
elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein,
támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás
képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós
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térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például
újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák
elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a
tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett
kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának
képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a
földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy
modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás
fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének
megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
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csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.
A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.

7-8. évfolyam
Az önálló földrajztanítás az általános iskola 7. évfolyamán kezdődik, de földrajzi tartalmakkal
már korábban, az alsó tagozatos környezetismeret keretében és 5–6. évfolyamon a
természettudomány tantárgy anyagában is találkoznak a tanulók. Ezért fontos, hogy az önálló
földrajztanítás tudatosan építsen a korábban már megszerzett ismeretekre és a már meglévő
kompetenciákra.
A 7–8. osztályos tananyag a földrajzi tartalmakat a földrajzi tér fokozatos kitágításával, a
közelitől a távoli felé, azaz a közvetlen lakóhely (település) felől Magyarország földrajzán
keresztül a kontinentális, majd végül a globális folyamatok felé haladva mutatja be, de
mindvégig szem előtt tartja az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tapasztalatokra, a konkrét
jelenségekre, folyamatokra építő tananyag-felépítést. Az ismereteket a földrajzi szempontból
tipikus természet- és társadalomföldrajzi folyamatokra, összefüggésekre fűzi fel, és
középpontba állítja a földrajzi eredetű problémák komplex bemutatását.
A földrajzoktatás a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges következményeire
helyezi a hangsúlyt, tudatosan épít a különböző digitális és hagyományos térképi, vizuális és
szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra. Ezáltal a tanulókat felkészíti az önálló
információszerzésre és az információk mérlegelő értelmezésére, továbbá hozzájárul az önálló
véleménynyilvánítás és a felelős döntéshozatal képességének kialakításához.
A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban kiemelten fontosnak tartja a személyes
érdeklődés felkeltését a szűkebb, majd a tágabb környezetünk, illetve az alapfokú nevelésioktatási szakasz végére a bolygónk egészét érintő földrajzi jelenségek, folyamatok, problémák
megismerése és megértése iránt. További célja, hogy kialakítsa az önálló földrajzi tudásbővítés
igényét és képességét, mert a tanulók egy jelentős részének nincs lehetősége a földrajzi
ismeretek intézményi keretek között történő további bővítésére. Az egyes témák
feldolgozásánál fontos szempont, hogy gyakorlati, a mindennapi életben hasznosítható
ismeretek elsajátításával és képességek kialakításával történjen.
A földrajz szemléletformáló, szintetizáló tantárgyként olyan, a hétköznapokban használható
ismereteket, eszközöket, módszereket ad a tanulók kezébe, amelyek segítik a tájékozódást mind
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összetettebbé váló világunkban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőtt életükben felelős,
környezettudatos, aktív állampolgárrá váljanak.
A 7–8. évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi gondolkodás
tudatos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a tanuló:
– megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és
társadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot
visszatükröző kognitív térképe;
– földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, következményeket
fogalmaz meg;
– megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli viszonyokat
állapít meg;
– összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi vonásait;
– megkülönbözteti a tényeket a véleményektől.
Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi
tartalmú információszerzés és -feldolgozás, a digitáliseszköz-használat. Ennek megfelelően a
tanuló:
– megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális
információforrásokból;
– adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével;
– digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi
jellemzőit;
– megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú
szövegeket, képi információhordozókat dolgoz fel;
– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez.
Órakeret 7. évfolyam: heti 2 óra, összesen évi 72 óra
Órakeret 8. évfolyam: heti 1 óra, összesen évi 36 óra
A 7-8. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Tájékozódás a földrajzi térben
Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza
Magyarország földrajza
A Kárpát-medence térsége
Európa és a Európa földrajza
távoli
Az Európán kívüli
kontinensek
kontinensek
eltérő
földrajza
fejlettségű
térségei, tipikus
tájai
A földrajzi övezetesség rendszere

Új ismeret
4
3
23
6
20
20

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Összes
óraszám
6
5
25
8
22
22

8

1

1

10
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Összefoglalás Ellenőrzés

Életünk és a gazdaság: a pénz és a
munka világa
Összes óraszám:

8

1

1

10

92

8

8

108

TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok
információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;
– gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg
nyomtatott és digitális térkép segítségével;
– el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket;
– azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, elemzésével és
összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
– A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és helymeghatározási feladatok
megoldása kapcsán a matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése
– Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás segítségével a
térbeli tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése
– Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos
használatával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
– Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés)
terepen, valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével
– Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a tanuláshoz
– A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök
ismerete
– A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdképek, légifelvételek
sajátosságainak felismerése, a mindennapi életben való felhasználásuk lehetőségeinek
ismerete
– Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos
használatával földrajzi megfigyelések elvégzése, problémák megoldása
– A térkép fogalma és jelrendszere
– A hagyományos és digitális térképek fajtái
– Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, légifelvételek)
– A földrajzi helymeghatározás módszerei
FOGALMAK
földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték,
szintvonal
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
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– Egy adott útvonal (pl. osztálykirándulás) útvonalának tervezése nyomtatott és digitális
térképek, online felületek segítségével
– Iránytű, térkép, GPS használatának gyakorlása terepi tájékozódási feladatok, kereső játékok
során
– Távolság és hely meghatározása térképen, illetve terepen
– Játékos feladatok a földrajzi helyek meghatározására megadott földrajzi koordináták
segítségével
– Alaprajzkészítés, térképvázlat-készítés szöveg, leírás alapján
– Geocaching játék
– Tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése
– Különböző időpontokban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos
használatával földrajzi megfigyelések elvégzése
TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és
társadalmi erőforrásait;
– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza
kialakulásuk okait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;
– javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt
tartó, fenntartható fejlesztésére;
– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések
fontossága mellett.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak felismerésével
és ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési képesség, valamint a
szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése
– Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és összefüggésekben való
gondolkodás fejlesztése
– A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és
társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként a
fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése
– A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása
– Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő
természet- és társadalomföldrajzi folyamatokról
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– Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk megismerése
iránt, információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok értelmezése és
rendszerezése
– A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a következmények tudatában
meghozott környezettudatos döntésekben
– A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti és
kulturális értékeinek bemutatása
– A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, a
lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése
FOGALMAK
kulturális érték, természeti érték
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
– A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram segítségével a közvetlen
környezet virtuális felfedezése
– Szituációs játék – önkormányzati ülés, melynek témája a lakókörnyezet környezettudatos
és fenntartható fejlesztése
– Irányított beszélgetés a helyi írott és elektronikus médiából gyűjtött földrajzi tartalmú
információkról
– Helyzetgyakorlat: idegenvezetés a településen
– Ötletbörze a szűkebb lakókörnyezet társadalmi és gazdasági problémáinak feltárására, és az
ezekre vonatkozó megoldási javaslatok megfogalmazása
– Projektfeladat: poszter, prezentáció vagy rövid videofilm készítése a szűkebb lakóhely
természeti és kulturális értékeiről
– Projektfeladat: tanösvény és térkép tervezése a szűkebb lakóterület természeti és kulturális
értékeihez kapcsolódóan
– Projektfeladat: helyismereti vetélkedő szervezése a közvetlen környezet természeti és
kulturális értékeinek megismerésére
TÉMAKÖR: Magyarország földrajza
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi
adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség
különbségeit;
– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai
nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;
– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;

1005

–

–
–
–

következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és
környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli
jellemzőire;
elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a térszemlélet,
valamint a hagyományos és digitális térképhasználat fejlesztése
– Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú megközelítéssel
történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a rendszerben és összefüggésekben
történő gondolkodás fejlesztése
– A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és hiteles
információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése
– Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti
jellemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben történő értelmezésével a Magyarországhoz és
a magyarsághoz való kötődés elmélyítése
– Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének fejlesztése
földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és társadalmi
jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan
– A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyarországgal kapcsolatos feladatok
társakkal együttműködésben való megoldása, tudásmegosztás során
– A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország témakörben
önállóan készített prezentáció bemutatásával
– Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek
kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire
– Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági
erőforrásai, környezeti jellemzői
– Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó előnyei
és hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében
– Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú vizsgálata
– Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján
– Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és megoldásifejlesztési javaslatok
– Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő jövőbeli
fejlesztése
– A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata, továbbá
a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő feldolgozása során a
fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése
FOGALMAK
erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat,
közigazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes
szaporodás és fogyás, területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
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Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység,
Kisalföld, Alpokalja
Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradlabarlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk,
Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–
Tisza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság,
Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek,
Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pestisíkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdidombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnaidombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság,
Tokaji (Zempléni)-hegység;
Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös,
Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velenceitó, Zagyva, Zala;
Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
– Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak megadott szempontok alapján történő
feldolgozása hagyományos és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok
felhasználásával, kooperatív módszer alkalmazásával
– A topográfiai ismeretek elmélyítése online topográfiai játékok segítségével
– Projektfeladat: osztálykirándulás tervezése Magyarország egy kiválasztott középtájának
megismerésére
– Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről
– Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági adatsorok rendszerezése, szemléletes
ábrázolása és az adatok értelmezése
– Disputa a híradásokban megjelent hazai, természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági
jelenségekről, folyamatokról
– Nemzeti értékek, hungarikumok bemutatására iskolai kiállítás szervezése
– Hazánk területén előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulását ábrázoló
képekhez, rövidfilmekhez narráció készítése
– Hazánk nemzetközi gazdasági szerepének igazolása a média és az internet segítségével
– Interaktív termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság nemzetközi jelentőségű
termékeiből
– Magyarország idegenforgalmi adottságainak és lehetőségeinek bemutatása képeslapok,
tájfotók segítségével
– Projektfeladat: akcióterv készítése természeti és társadalmi-gazdasági értékeink
megőrzésére
– Magyarország szerepvállalásának ismertetése a nemzetközi környezetvédelmi
programokban, internetes források felhasználásával
– Projektfeladat: plakát, szórólap készítése Magyarország idegenforgalmi értékeiről
– Gondolattérkép készítése Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról
– Turisztikai kiadványok, pl. szórólapok, tájékoztatók alapján Magyarország idegenforgalmi
adottságainak feldolgozása kooperatív módszerek alkalmazásával
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– Projektfeladat: beszámoló készítése a saját település (vagy egy választott kistáj, középtáj)
hagyományos és megújuló energiaforrásairól, az adott térségben a fenntarthatóságot szem
előtt tartó törekvésekről
TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének
természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi
adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség
különbségeit;
– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló
környezeti problémákat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek
kialakulásának okait és következményeit;
– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és
környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli
jellemzőire;
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében való
földrajzi értelmezésével
– A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-medence
térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának példáján
– Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett
földrajzi következményeinek felismerésével
– A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak
együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével
– A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak
rendszerezése, értékelése
– Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
jellemzőinek felismerése és összehasonlítása
– A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek
kialakulásához vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése
– A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének
értékelése
– A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak és
következményeinek feltárása
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– A medence mint társadalmi-gazdasági egység
– Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében
– A Kárpát-medence térségének nagytájai
– Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében
FOGALMAK
autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat,
idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi
táj, tájhasználat, talajpusztulás
TOPOGRÁFIAI FOGALMAK
Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz,
Délvidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, ÉszakkeletiKárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, KeletiKárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó;
Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács,
Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
– Élménybeszámoló készítése egy Kárpát-medencében tett kirándulásról
– Tértágítás és térszűkítés, tájrendszerezés képek és térképrészletek alapján Magyarország és
a Kárpát-medence viszonylatában
– Fotógaléria összeállítása a Kárpát-medence tájainak és országainak bemutatására, narráció
elkészítése pármunkában
– A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított
esetelemzéssel
– A medencejelleg következményeinek feltárása logikai lánc alkotásával
– A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli változásának bemutatása
diagramon
– Az egyes nagytájak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek
felismerése játékos formában képek, fotómontázs, irodalmi részlet, lényegkiemelő tanulói
rajz stb. alapján
– Projektfeladat: utazási kiállítás tervezése a Kárpát-medence természeti és kulturális
értékeinek bemutatására
– Kooperatív módszerek alkalmazásával adatgyűjtés, -rendszerezés és -bemutatás a Kárpátmedence térségének társadalmi-gazdasági folyamatiról, a területi fejlettség különbségeiről
– Projektfeladat: Kárpát-medence modelljének elkészítése pl. homokasztalon
– Projektfeladat: egy Kárpát-medencei osztálykirándulás útvonalának és programtervének
kidolgozása
TÉMAKÖR: Európa földrajza
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket,
szolgáltatásokat;
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probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli
kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;
– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja
világgazdasági szerepét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek
kialakulásának okait és következményeit;
– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek
megismerése és megőrzése iránt;
– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt.
–

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek
megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése
– A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és összefüggésekben történő
gondolkodás fejlesztése az Európát jellemző nemzetközi szintű munkamegosztás és
fejlettségbeli különbségek okainak és következményeinek, jellemző társadalmi-gazdasági
folyamatainak elemzése során
– Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a szociális
kompetenciák fejlesztése
– Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és
folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során a
fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése
– A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra
történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése
– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű társadalmigazdasági folyamatainak megnevezése
– Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági
szerepének igazolása példákkal
– Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és problémacentrikus
vizsgálata
– Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében
– Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője
FOGALMAK
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agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági
szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”,
munkanélküliség, „napfényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, KözépEurópa, Nyugat-Európa;
Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkánfélsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység,
Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Hollandmélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyelközéphegység, Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység,
Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok,
Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;
Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út,
Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt,
Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga
Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
– Az én Európám – szubjektív térkép készítése Európáról
– Európa tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek segítségével
– Európával kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában online felületen
– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. szakértői mozaik, kooperatív
technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével
– Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás
bemutatására
– Európai népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságinak bemutatása
helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével
– Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése,
komplex elemzése
– Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése
és értelmezése
– Helyzetgyakorlat a külföldön történő tanuláshoz, munkavállaláshoz kapcsolódóan
– Virtuális séta összeállítása egy kiválasztott európai nemzeti parkban, geoparkban,
világörökségi helyszínen
– Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény
megfogalmazása
– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt európai utazásról, irányított szempontok alapján
– Gyűjtőmunka új európai nagyberuházásokról, az Európai Unióban található cégek
magyarországi telephelyválasztásáról
– A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések bemutatása
önálló gyűjtőmunka alapján
– Európa fejlettségbeli területi különbségeinek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági
mutatók elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása
– Európa jövője – plakátkészítés
– Ország, illetve táj névjegyének tervezése és elkészítése
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– Projektmódszer: tematikus (pl. kikötők, magashegységi tájak stb.) európai körutazás
összeállítása és a tervek bemutatása
TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű
országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket,
szolgáltatásokat;
– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa és az Európán kívüli
kontinensek tipikus tájait, településeit, térségeit;
– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek
kialakulásának okait és következményeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük;
– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;
– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt;
– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló
környezeti problémákat;
– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek
megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése
– A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása
– A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és
környezeti következményeinek feltárása
– Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a
természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok
kapcsolataiban
– Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével
– A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának
igazolása példák alapján
– Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági stb.)
szükségességének igazolása példák alapján
– Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása
– A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika, Ázsia és Amerika
társadalmi jellemzőinek, ellentmondásainak példáján
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– Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján
– A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének
fejlesztése Afrika, Ázsia, Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján
– A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák
alkalmazásával
– A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális sokszínűségének
jellemzői alapján
– A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető
folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező
tevékenységek példáján
– Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és
problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének
problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természeti tényezők és a
gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra
– Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái
– A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a világtengert
veszélyeztető folyamatok
– Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági tényezői,
jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok gazdasági
fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a mindennapokban; Latin-Amerika
társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát
veszélyeztető folyamatok
– Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és
természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); Ázsia
társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát
veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiában; Japán, illetve a világgazdaság
kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági fejlődése, a környezet
állapotát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; Kína társadalmi
és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, a környezet
állapotát veszélyeztető folyamatok; India társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai
és problémái (népesedési problémák, kétarcúság), a környezet állapotát veszélyeztető
folyamatok
FOGALMAK
éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság,
gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed,
őslakos, perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra,
nagybirtok, nomád pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés,
ültetvényes gazdálkodás, vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás),
tömegturizmus, túlhalászás, túllegeltetés, városfejlődés (városodás, városiasodás),
világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség)
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Afrika
Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld,
Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Telekivulkán; Száhel (öv)
1013

Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó,
Vörös-tenger
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria
Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó
Amerika
A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika
Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache),
Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek,
Kaliforniai-félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík,
Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy
Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak,
Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó
Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó
Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros,
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC
Ausztrália és Óceánia
Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztóhegység, Új-Guinea
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington
Ázsia
A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, Csomolungma
(Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája,
Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia,
Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, TaklaMakán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld
Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger,
Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárgafolyó, Tigris
Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak,
Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia
Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj,
Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
– Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interneten, azokból montázs
készítése
– Kontinensek földrajzi jellemzőit összehasonlító grafikus rendező készítése
– Az én kontinensem – szubjektív térkép készítése egy adott kontinensről
– Az egyes kontinensek tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek
segítségével
– Az egyes kontinensekkel kapcsolatos kvízjáték készítése és megoldása pármunkában online
felületen
– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. szakértői mozaik, kooperatív
technika, helyszínépítés, prezentációkészítés, tanulói kiselőadás segítségével
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– Kapcsolati háló, logikai lánc felrajzolása a nemzetközi szintű munkamegosztás
bemutatására
– Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak bemutatása
helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével
– Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése,
következtetések megfogalmazása
– Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése
és értelmezése
– Virtuális séta, kirándulás összeállítása egy kiválasztott világörökségi helyszínen, illetve
országban
– Beszélgetés, vita a híradásokban közölt aktuális információkról, önálló vélemény
megfogalmazása
– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt távoli utazásról, irányított szempontok alapján
– Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók
elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása
– Ország, illetve táj névjegyeinek tervezése és elkészítése
– Projektmódszer: tematikus (pl. sivatagok, világvárosok stb.) világkörüli út összeállítása és
bemutatása
– A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának
igazolása példák alapján. Környezeti problémák okozta élethelyzetek bemutatása szerep-,
empátia- és helyzetgyakorlattal
– Kommentek írása a híradásokban közölt regionális földrajzi információkra
– Élet az óriásvárosokban az Amerikai Egyesült Államokban – képregénykészítés
– Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. az amerikai és a kínai kultúra
hatásának példái a mindennapokban
– Egy tipikus tájat bemutató képzeletbeli fotókiállítás ismertetőjének elkészítése
pármunkában
– Hajónapló készítése földrajzi jellemzők felhasználásával, pl. Dél-Amerika képzeletbeli
körülhajózása alapján
TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának
okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;
– összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz
meg velük összefüggésben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló szerepére;
– helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat,
összefüggéseket felismer;
– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő
következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg;
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–
–
–

ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi,
környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában;
az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat fogalmaz
meg, valamint reflektál azokra;
a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel
támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével a
rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
– Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és rendszerezésével
az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése
– Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti problémák
megismertetésével
– A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek bemutatásával a
természettudományos szemlélet fejlesztése
– A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális földrajzi ismeretek és a földrajzi
övezetesség során tanult ismeretek szintézise
– Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, a
természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás
bemutatásával
– Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése
– Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak
felismerése
– A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása
– A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői
– A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései
FOGALMAK
éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, hideg
övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei, tipikus táj
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
– Montázs készítése egy éghajlati területre jellemző képekből
– Az éghajlati övezetek bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével
– Képzeletbeli riport készítése: Hogyan zajlik egy adott övben (pl. egy térítői öv) élő gyerek
egy napja?
– A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, modellek
közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása
– Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról
– Mit viszek a bőröndben? Egy adott éghajlati területre utazó bőröndjének összeállítása
– Szerepjáték: élethelyzetek – pl. piaci vásárlás – egy adott éghajlatú területen
– Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése grafikus rendező segítségével
– Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros
szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel
– Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus térképek
segítségével
– Összefogásra, cselekvésre felhívó plakát készítése az egész Földet érintő éghajlatváltozás
megállításáért
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– Filmrészletek, képek, leírások alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak
felismerése
TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott
mutatókat;
– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg,
következtetéseket von le;
– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;
– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;
– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések
fontossága mellett;
– életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl.
egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);
– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
– Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő megjelenítése a
pénz és a munka világához kapcsolódóan
– A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori sajátosságoknak
megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, gazdasági tények és az egyéni
vélemények közötti különbség felismerése
– A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést és az
értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges hitelfelvétellel
kapcsolatban
– Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása; mindennapi
életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa folyamatosan változik
– A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói jogok
fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben
– Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és
életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás
megalapozása
– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével, a
tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a
problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
– Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és számítási
feladatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása
– A globalizációval, a munkavállalással, a személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos
témák, illetve különböző forrásokból gyűjtött pénzügyi adatok feldolgozása során a
véleményalkotás és vitakészség fejlesztése
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– Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a döntési képesség fejlesztése; a
tényeken alapuló véleményformálás képességének támogatása
– A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságok,
összefüggések felismerése
– A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai
– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás
– Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései
– A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a globális problémák
kialakulásának összefüggései
– A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői
– A munka világának résztvevői és jellemzőik
FOGALMAK
családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde,
valuta, valutaváltás, világtermék
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
– Pénzügyi döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal
– A piac és a tőzsde működésének bemutatása szimulációs játékkal
– Munkaerőpiaci döntési helyzetek megoldása szerepjátékkal
– Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető
szolgáltatások megismerése
– Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a tanítási órára meghívott pénzügyi szakemberrel
– Helyzetgyakorlat: az energiatudatos fogyasztói döntés meghozatala a környezeti és
pénzügyi szempontok együttes mérlegelésével (pl. energiatakarékos izzó, napelemes
akkutöltő, háztartási gépek energiaosztálya)
– Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az adatok és a változások
következményeinek közös értelmezése
– Osztálykirándulás költségtervének elkészítése csoportmunkában
– Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös értelmezése, az adatok szemléletes megjelenítése
– Beszélgetés az internetes vásárlás, e-bankolás jellemzőiről, előnyökről, veszélyekről

9-10. évfolyam
Órakeret 9. évfolyam: heti 2 óra, összesen évi 72 óra
Órakeret 10. évfolyam: heti 2 óra, összesen évi 72 óra
A 9–10. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 144 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
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Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

9. évfolyam
Év eleji ismétlés

1

Tájékozódás a kozmikus térben és

1

12

1

1

14

A kőzetburok

12

1

1

14

A légkör

13

1

1

15

A vízburok

8

1

1

10

A geoszférák kölcsönhatásai és

14

1

1

16

az időben

összefüggései
Év végi összefoglalás

2

Összesen

59

8

2
5

72

10. évfolyam
Témakör neve

Új ismeret

Összefoglalás Ellenőrzés

Összes
óraszám

Év eleji ismétlés
Átalakuló

1

települések,

eltérő

1

11

1

1

13

12

1

1

14

Kárpát-

20

1

2

23

A pénz és a tőke mozgásai a

8

1

1

10

8

1

1

10

demográfiai problémák a 21.
században
A nemzetgazdaságtól a globális
világgazdaságig
Magyarország

és

medence a 21. században
világgazdaságban
Helyi

problémák,

globális

kihívások, a fenntartható jövő
dilemmái
Év végi összefoglalás

1

1

Összesen:

59

7

6

72

9-10. év összes óraszáma:

118

15

11

144
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TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos
és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit;

–

térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a
Naprendszerben;

–

ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit,
összefüggéseit;

–

értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait;

–

egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez;

–

problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és
légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint
a segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló
és szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése
– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy
csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális
kompetencia és a szociális készségek fejlesztése
– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és
műholdfelvételek alkalmazásával
– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése
– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás
fejlesztése
– A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a
rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése
– A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és
szintetizáló gondolkodás fejlesztése
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– A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az
értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
– A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei
– A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi
jellemvonásainak kiemelésével
– A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei
– Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben
– Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás
FOGALMAK
Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupitertípusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia,
helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna
TEVÉKENYSÉGEK

– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok
alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában
– Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek
tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek
segítségével
– Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek,
vizualizációk tanulmányozása
– Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól
– A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése
– Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában
– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő)
időszámítási feladatok megoldása
– Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására
TÉMAKÖR: A kőzetburok
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit;

–

párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között;
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–

ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit,
tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket;

–

érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége,
terhelhetősége közti összefüggéseket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések,
vulkanizmus,

hegységképződés)

kapcsolatát,

térbeliségét,

illetve

magyarázza

a

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait;
–

felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és
mindennapi életben való hasznosítására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló
és szintetizáló gondolkodás fejlesztése
– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével
a földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos,
fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése
– A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az
ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése
– A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató
forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő
gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése
– A Föld felépítésének törvényszerűségei
– Lemeztektonika

és

az

azt

kísérő

folyamatok

(földrengések,

vulkanizmus,

hegységképződés), összefüggéseik
– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus
energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek)
– Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik,
a bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei
FOGALMAK
geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés,
vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok,
mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány,
magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt,
gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit
1022

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Délamerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez),
Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer,
Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer;
Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv
TEVÉKENYSÉGEK

– Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről
– Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor,
vulkánkitöréskor, cunami esetén?
– A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése
– Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről
– Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az
Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén
– Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás
készítése az egyes kőzetekhez
– A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd
csoportosítása a tanult szempontok alapján
– Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok,
kockázatok és veszélyek témakörében
– Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a
lemeztektonikával kapcsolatban
– Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek
megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése
TÉMAKÖR: A légkör
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben
bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását;

–

megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a
lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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–

összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja
ezeket az időjárás alakulásával;

–

időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;

–

felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni;

–

a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt
fogalmaz meg a témával összefüggésben;

–

magyarázza

az

éghajlatváltozás

okait,

valamint

helyi,

regionális,

globális

következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a
rendszerben való gondolkodás fejlesztése
– Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a
digitális kompetencia fejlesztése
– A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok
szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése
– Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és
alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és
közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás,
valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése
– Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos,
hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a
szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése
– A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői
– A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők
– Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények:
ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok)
– A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások
– Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály)
– Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések)
– Földi légkörzés, monszunszelek
– A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők,
éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények
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– Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási
stratégiák
FOGALMAK
troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg,
melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták,
időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun,
monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia
TEVÉKENYSÉGEK

– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online
adatok felhasználásával
– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós
adatokból dolgozó vizualizáció tanulmányozásával
– Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése
– Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok
ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése
– Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online
forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
– Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán
– Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak
hasznosítása a mindennapi életben
– Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben
– Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése
– A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen
– Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális
problémáival kapcsolatban
– Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel
TÉMAKÖR: A vízburok
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket;
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–

igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és
gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét,
védelmének szükségességét.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható
következményekkel;

–

tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és
éghajlatváltozás rendszerében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának
erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése
– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok
szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek
igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése
kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése
– A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői
– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)
– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és
minőségi védelme
FOGALMAK
tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz,
belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat,
tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz,
ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger
Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib
(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger
Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízitó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó,
Velencei-tó, Viktória-tó
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Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna
Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó,
Temze, Volga
Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás
TEVÉKENYSÉGEK

– Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom
kiszámítása – víztakarékossági javaslatok megfogalmazása
– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése,
reflektálás, saját vélemény megfogalmazása
– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása
gondolattérkép elkészítésével
– Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása,
a program lebonyolítása
– Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése
– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények
értelmezése
– Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a
vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről
– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba
– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása
TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének
egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait;

–

összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági
jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait;

–

bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző
felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló,
felszíni és felszín alatti formakincset.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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–

érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve
példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági
következményeit, összefüggéseit;

–

felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák
fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a
rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás
fejlesztése
– A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli
szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása
– A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és
fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
reális értékelésének kialakítása
– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe
történő illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése
– A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának
tükrében
– A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem
– A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég)
– Az ember felszínformáló tevékenysége
– Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok
– Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége
– A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai,
függőleges övezetességű területek
– A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi
övezetekben
FOGALMAK
földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás,
zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás,
lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem,
villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár,
hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség
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TEVÉKENYSÉGEK

– Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer
alkalmazásával
– Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet
felhasználásával
– Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus
elemekkel vagy online interaktív tervezővel
– A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok
összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel
– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek
összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása
– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem
fontosságának igazolása
– Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának
megfigyelésére
– Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti
és turisztikai jelentőségéről
– A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy
képzeletbeli földrészen
– A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek
éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján
– Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása
csoportmunkában
– Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása
– A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus
kialakítása
– Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek
– Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése
TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 13 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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–

bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és
következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző
folyamataival és problémáival;

–

különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat,
bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;

–

érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint
demográfiai folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst,
országot, országcsoportot.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai,
valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
– Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a
vitakultúra fejlesztése
– A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel
társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése
– A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás,
migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása
– A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális
globalizáció földrajzi összefüggései
– A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város
kapcsolatrendszerének bemutatása
– A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai
– A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális
problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása
– A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás
mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése
– Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős
és tényeken alapuló véleményalkotás
FOGALMAK
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a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa,
korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros
(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán
TEVÉKENYSÉGEK

– Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország
demográfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása
– Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái
segítségével
– Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes
alkalmazások segítségével
– Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás,
városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás
eredményének bemutatása
– Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási
és kulturális sokszínűségének bemutatására
– Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a
vélemények rendszerezése csoportmunkában
– A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok
megfogalmazása a település fejlesztésére
– A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása
városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján
– Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával
TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 14 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását,
bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás
folyamatát;

–

megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések
kialakulásában szerepet játszó tényezőket;
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–

ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi
szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók
adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző
térségeiben;

–

értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben;

–

modellezi a piacgazdaság működését;

–

megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;

–

összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó
jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális
világban;

–

összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző
vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;

–

ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja
az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi
a felzárkózást segítő eszközöket;

–

értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének
feltételeit, jellemző vonásait;

–

példák

alapján

bemutatja

a

globalizáció

társadalmi-gazdasági

és

környezeti

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek
elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő
reflektálás képességének fejlesztése
– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak
elemzése alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése
– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság
gyors térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének
fejlesztése
– A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a
komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
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– A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben
hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és
fejlesztése
– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése
– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével
a komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése
– A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai
– A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi
életünkre gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő
gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése
– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek,
együttműködések legfontosabb jellemzői
– A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban
történő gondolkodás képességének fejlesztése
– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű
országainak, országcsoportjainak szerepe a globális világban
– A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek
elemzése
– Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján
– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás
nehézségei
– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző
kultúrák iránti tolerancia fejlesztése
FOGALMAK
GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás,
transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria,
újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Európa
Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (NagyBritannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia,
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Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna
Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága,
Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid,
Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma,
Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt,
Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich
Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék
Afrika
Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia
Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó
Amerika
Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela,
Panama, Chile, Kolumbia
Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros,
Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC,
Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá
Ausztrália és Óceánia
Országok: Ausztrália, Új-Zéland
Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington
Ázsia
Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India,
Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia,
Thaiföld, Törökország
Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem,
Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa,
Tokió, Újdelhi
TEVÉKENYSÉGEK

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek
segítségével
– A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges
telepítő tényezők listázása kooperatív munkában
– A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő
szemszögéből
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– Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése
– Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról
– Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán
– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó
tényezők ábrázolása fürtábrán
– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és
következményekről
– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű
országainak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése
– A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex
bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával
– Szemléletes

ábra,

térképvázlat

készítése

a

centrum-

és

perifériaországok

kapcsolatrendszerének bemutatására
– Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése,
pl. zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása
– A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése
– A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának
bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával
TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 23 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak
szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon,
megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit;

–

értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági
szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az
Európai Unióban
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– Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a
nemzeti identitás erősítése
– Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a
véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése
– A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán
alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió,
Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió)
FOGALMAK
régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi
fejlettségi különbség, eurorégió
TOPOGRÁFIAI ISMERETEK
Régiók, megyék
Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük,
Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány,
Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár,
Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak,
Siófok,

Sopron,

Százhalombatta,

Szeged,

Székesfehérvár,

Szekszárd,

Szentendre,

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota,
Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros
TEVÉKENYSÉGEK

– Projektfeladat:

külföldieknek

szóló

országbemutató,

országimázs-összeállítás

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése
– A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható
munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése
– Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek
megvitatása
– Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése
– Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez,
katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán,
ciánszennyezés a Tiszán
– Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával
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– Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és
pusztuló, leszakadó területeiről
– Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági
folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása
– Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló
információgyűjtés alapján
– A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és
következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek
alkalmazásával
– Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és
azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása
– A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása
többféle forrás felhasználásával
TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok
összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket;

–

bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük
okait.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a
lehetséges következményeket;

–

pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel
előnyeit és kockázatait;

–

alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős
pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával
a matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
– Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás
és a vitakultúra fejlesztése
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– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és
értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
– Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és
a lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi
gondolkodás fejlesztése érdekében
– A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott
véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében
– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok,
helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás
képességének fejlesztése
– A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása
– Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a
kiadások mérlegelése
– A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása,
a mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén
– A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései
FOGALMAK
működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású
hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés,
BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás,
támogatott hitel, önerő
TEVÉKENYSÉGEK

– Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl.
folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás
vállalása)
– Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról,
tájékozódás elektronikus kiadványok segítségével
– Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi
hírekkel kapcsolatban
– A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel
– Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása
szimulációs gyakorlat keretében
– Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség –
befektetési lehetőségeinek mérlegelése
1038

– Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének
bemutatására
– Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a
látottak megbeszélése
– Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése
– Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában
– A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi,
gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása
TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái
TÉMAKÖR ÓRASZÁMA: 10 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti,
gazdasági, környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú
természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk
okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra;

–

rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok
kölcsönhatásait;

–

a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti
és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit,
bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit;

–

megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és
nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a
nemzetközi összefogás szükségességét;

–

értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz
meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák
társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre
gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit;

–

megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás
lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a
termelésben és a fogyasztásban;

–

megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit;
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–

bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés
példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti
szempontokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és
környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az
összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok
kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű
magatartás fejlesztése
– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi
következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése
– A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális
szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való
felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése
– A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti
és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük
lehetséges módjai és azok nehézségei
– Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és
életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás
megalapozása
– A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a
tudatos fogyasztóvá válás fejlesztése
– A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése
– A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi
szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége
– A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a
fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése
– Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a
környezet védelme érdekében
FOGALMAK
globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai
lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság,
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vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális
klímaváltozás, népességrobbanás
TEVÉKENYSÉGEK

– Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata,
mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása
– Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás
értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák
feltárása)
– Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok
rendszerezése, megvitatása
– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a
tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról
– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen
– Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás)
magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények
ütköztetése
– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti
téma tárgyalására
– A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem,
energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok
készítése
– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal
– Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére
(pl. óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió)
– Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre
– Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás
mellett, fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével
– A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának
elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése
– Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése,
véleményütköztetés
– Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal
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– Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a
víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány
mint konfliktusforrás)
– Vita a fenntartható gazdaságról
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Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.
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Földrajz – 11. évfolyam
A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel,
kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola
9. és 10. osztályában elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A
tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli
következményeire összpontosít, építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges
adatforrásokból megszerezhető információkra.
A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat állítja a
középpontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi életünket, de akár az
emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.
Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított földrajzi tudás
és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatása. A tananyag
tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi
ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját
tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor a tanuló
biztonsággal eligazodjon a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteit
alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló felnőtt
élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és a környezeti kockázatokat, tudjon
helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet,
valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló felelősen döntsön az
állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy későbbi
élete folyamán önállóan gyarapítsa tovább földrajzi ismereteit.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
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digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a
megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, támogassa az
egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését.
Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és
környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például
terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok,
térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő, mérlegelő szemléletének
kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy
csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás
hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs
képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási

készségek,

modellkísérleteken

alapuló

elsősorban

az

tapasztalást

elemzés,
követő

a

rendszerezés,

következtetés

és

a

valós

vagy

problémamegoldás

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
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végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák

feldolgozásával

hozzájárul

a

világ

társadalmi-kulturális

sokszínűségének

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.
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A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó

8

igények, átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vonatkozásai

8

Demográfiai válsághelyzetek és következményei

9

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a

9

hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti
következmények
Az éghajlatváltozás kérdései

7

A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi

7

vonatkozásai
Hulladéktermelés és -felhasználás

7

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata

8

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?

7

Év végi összefoglalás

2

Összes óraszám

72

TÉMAKÖR: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények,
átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

környezeti szemlélettel rendelkezik a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával
kapcsolatos információk megítélésében;

–

felismeri

a

környezeti

szempontok

érvényesítésének

fontosságát

napjaink

energiagazdaságában és a nyersanyagok kitermelésében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a gazdaság energia- és nyersanyagigényének változásához, átalakulásához vezető
folyamatokat;
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–

bemutatja a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók, illetve az azokat felhasználók
térbeli elhelyezkedésének átalakulását és összefüggéseit;

–

érveket fogalmaz meg az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti
szempontok érvényesítése érdekében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, hagyományos és nem hagyományos
szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok

–

Megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségek (hő, áram)

–

Környezeti

szemléletformálás

a

fosszilis

energiahordozók

és

a

klímaváltozás

kapcsolatrendszerének megértésén keresztül
–

Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek. Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
a kőzetek kémiai összetétele, a technológia fejlettsége és a gazdasági környezet között

–

A rendszerszintű, analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése az uránbányászat,
atomenergia, radioaktív hulladéklerakás vertikum megismerésén és megértésén keresztül

–

Környezetvédelmi szemlélet fejlesztése a meddőhányók lerakása, kezelése és
újrahasznosítása kapcsán

–

Az ipar időben változó nyersanyagigénye. A periódusos rendszer egyes elemeinek ipari
felhasználása és előfordulásuk a litoszférában (ásványokban, kőzetekben)

–

Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a nyersanyag és a fosszilis
energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének elemzése kapcsán

–

Szemléletformálás erősítése az ipar fejlődése során változó nyersanyagigények felismerése
kapcsán: a 21. században újabb és újabb kőzetek válnak érccé

–

A felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi és fenntarthatósági
érdekek és érvek mentén

FOGALMAK
megújuló és nem megújuló, energiahatékonyság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Mobiltelefonban lévő elemeket hordozó ásványok és kőzetek felkutatása, előfordulási
helyük és gyakoriságuk

–

Kémia és földrajz tantárgyi kapcsolatok erősítése. Önálló vagy kooperatív technika
alkalmazása: a periódusos rendszer egy tetszőleges elemének ipari felhasználása,
előfordulása ásványokban, kőzetekben, bányászata
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–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés a nyersanyagigények időbeli
változásával kapcsolatban

–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés az olaj árának időbeli
változásával kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai,
gazdasági környezet változása között

–

Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének
prognózisaival és következményeivel kapcsolatban

–

Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése

–

Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy
ilyen létesítmény felkeresése

TÉMAKÖR: Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

érti a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás gazdasági és környezeti
összefüggéseit;

–

ismeri a bio- és ökogazdálkodás sajátosságait;

–

megfogalmazza az élelmiszerhiány és a pazarlás együttes jelenlétének okait, magyarázza a
probléma megoldására tett lépések kétarcúságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeinek
megfelelően törekszik ennek megvalósítására;

–

érti és hazai, valamint nemzetközi példákkal támasztja alá a mezőgazdasági termelés
környezeti vonzatait;

–

önálló véleményt fogalmaz meg az különféle táplálkozási szokásokról, a túlfogyasztás
egészségügyi veszélyeiről.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelésre ható természeti és
társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével

–

Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelés vonzatai
(talajhasználat, kemikáliák, öntözés, vízkészlet változása, erdőirtás, talajerózió,
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mezőgazdasági területek csökkenése, energiafelhasználás, fenntarthatóság) közötti
kapcsolatok értelmezése által
–

Az

egyéni

és

közösségi

felelősségvállalás

formálása

az

élelmiszer-termelés

ellentmondásainak, az élelmiszerhiány és a túltermelés okainak feltárása által
–

A felelős és környezettudatos gondolkodás fejlesztése az öko- és a biogazdálkodás
jellemzőinek és kritikájának megismerésével

–

Az élelmiszer-kereskedelem hazai és nemzetközi jellemzői, a fair trade kereskedelem, az
élelmezési válság mint a globális kapitalizmus következményének bemutatása

–

Az élelmiszer-pazarlás okai, megoldási lehetőségei, az élelmiszerbankok jelentősége,
genetikailag módosított termékek (GMO) az élelmiszer-ellátásban

–

A tudatos és helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemzői, különböző táplálkozási
szokások (vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus stb.)

FOGALMAK
fair trade, élelmiszer-pazarlás, élelmiszerbank, GMO, ökogazdálkodás, biogazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Képek, leírások alapján a mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák
felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása

–

Adatok, térképek elemzése az élelmiszerválság időbeli alakulásáról

–

Gondolattérkép készítése az éhezés és a túltápláltság okairól

–

A család élelmiszer-veszteségének kiszámítása, a felmérés folyamatának megtervezése

–

Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Érvelés mellette és ellene

–

Érvelés a szezonális és a közelben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett és ellen

–

Növényi vagy állati eredetű élelmiszerekkel gazdaságosabb táplálkozni? Érvelés a
táplálkozási és energiapiramis értelmezése alapján

–

Statisztika készítése az osztály tanulói által elfogyasztott növényi és állati eredetű táplálék
arányának meghatározása céljából

–

Túlzott vagy felesleges élelmiszer-fogyasztásra csábító reklámok, reklámszlogenek
összegyűjtése, azok értelmezése és magyarázata

–

Az élelmiszerválság által sújtott országok, térségek ábrázolása térképen az okok
feltüntetésével

–

Mit tehet egy középiskolás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
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–

Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a
tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról

–

A talajt ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy, az élelmiszer-termelés
következtében bekövetkezett környezeti káresemény tárgyalására

–

Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal

–

Virtuális vagy lehetőség szerint valódi séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös
megbeszélése

–

Véleményütköztetés az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmakról

–

Érvelés a génmódosított élőlények termesztése és fogyasztása mellett és ellen

TÉMAKÖR: Demográfiai válsághelyzetek és következményei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

megnevezi a demográfiai válsághelyzetek kialakulásához vezető okokat és azok
társadalmi-gazdasági összefüggéseit;

–

összeveti a földünk különböző térségeiben jelenleg egyidőben jelenlévő demográfiai
folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli napjaink demográfiai válságfolyamatait, a megoldásukra hozott
intézkedéseket;

–

önálló véleményt fogalmaz meg a demográfiai folyamatokkal kapcsolatban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a térben és időben különböző
okokból kialakuló demográfiai változások magyarázata alapján

–

A veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése, a
tanuló felelős, proaktív és preventív magatartásának erősítése a demográfiai változások és
válsághelyzetek társadalmi és gazdasági következményeinek bemutatásával

–

A demográfiai válsághelyzetek és következményeik komplex értelmezése, a hatásokra való
felkészülés és cselekvés képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló érzékenyítése az
eltérő gazdasági és kulturális hátterű emberek problémái iránt
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–

Eltérő térségek – eltérő demográfiai problémák: A Föld különböző térségeinek népességét
befolyásoló természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések

–

A demográfiai válság változások rövid és hosszú távú következményei és kockázatai
hazánkban és a világon (gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi vonatkozások,
migráció)

–

Megoldási lehetőségek és alkalmazkodási stratégiák egyéni, közösségi, nemzeti és
nemzetközi szinten

FOGALMAK
családpolitika, demográfiai folyamatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó
természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól

–

Napi hírek alapján Magyarország demográfiai problémáinak és megoldási lehetőségeinek
kiscsoportos megbeszélése

–

Egy-egy migrációs probléma kronológiájának elkészítése

–

Akcióterv készítése a fogadó társadalmak problémáiról és megoldási stratégiáiról
(projektmunka)

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hazai vagy nemzetközi demográfiai probléma
feldolgozása saját kutatás alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának megismerése szépirodalmi és
kortárs kulturális példák alapján

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának bemutatása a drámapedagógia
eszközeivel

–

A Föld népessége 2050-ben: kreatív pályázat szervezése (esszé, vers, próza, montázs, rajz,
festmény, plasztika)

TÉMAKÖR: Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a
hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a szolgáltatások felértékelődő szerepét napjaink társadalmi-gazdasági életében;
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–

összehasonlítja a közlekedési-szállítási módok, illetve a turizmus különböző típusainak
gazdasági-környezeti sajátosságait, összefüggéseit;

–

példákkal igazolja a világháló nyújtotta hálózatosodási lehetőségek előnyeit és veszélyeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

képes környezeti szempontok mérlegelésére a szolgáltatások igénybevételekor;

–

ismeri a közlekedés környezetkárosító folyamatait, érti következményeit;

–

személyes döntéseiben a környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal jellemzi.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi összefüggések felismerésének fejlesztése a közlekedés mint gazdasági ág
szerepének, társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló hatásának igazolásával, a 21.
századi közlekedési hálózatok sajátos vonásainak bemutatásával

–

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a közlekedés mindennapi életet befolyásoló
szerepének, az utazástervezés napi gyakorlatának leírásával

–

A környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal igényének elmélyítése a közlekedési
eredetű környezetkárosítás felismerésével, a mérséklés lehetőségeinek megnevezésével

–

A természeti és a társadalmi-kulturális értékek megismerése és megőrzése iránti igény
elmélyítése, érdeklődés kialakítása más kultúrák értékeinek megismerése iránt turisztikai
vonzerők, célpontok megnevezésével, bemutatásával

–

A fenntarthatóságot szem előtt tartó utazói magatartás kialakítása a turizmus különböző
típusainak (pl. tömegturizmus, ökoturizmus) összehasonlításával

–

Az összefüggésekben való, logikus gondolkodás képességének fejlesztése a szolgáltatások
bővülése és a világháló nyújtotta lehetőségek közötti kapcsolatok felismerésével

–

A tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése az e-vásárlás jellemzőinek megismerésével

FOGALMAK
tömegturizmus, ökoturizmus, luxusturizmus, szolgáltatás- és bevásárlóturizmus, e-bank, eügyintézés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Adatok gyűjtése és szemléletes ábrázolása a közlekedés, a szállítás gazdasági szerepének
igazolására

–

Legyőzhető távolságok – virtuális kiállítás tervezése, prezentáció készítése a közlekedés
20-21. századi fejlődésének bemutatására

–

Utazástervezési, logisztikai feladatok megoldása a világháló segítségével
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–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a közlekedés okozta környezetkárosításról

–

Prezentáció, poszter a tervezett, illetve élménybeszámoló az átélt utazási élményekről

–

Virtuális utazás megtervezése egy kiválasztott turisztikai célpont meglátogatására

–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a turizmus okozta környezetkárosításról

–

Vita a közösségi média használatának a turizmusra gyakorolt előnyeiről és veszélyeiről

–

Tapasztalatcsere az e-vásárlásról

–

Információgyűjtés az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokról

–

Visszatekintő beszélgetés a szülőkkel, nagyszülőkkel az ő fiatalkorukban elérhető
szolgáltatásokról. A tapasztalatok tanórai közös megbeszélése, értelmezése

TÉMAKÖR: Az éghajlatváltozás kérdései
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri az éghajlatváltozás következményeit a különböző földrajzi övek természeti és
társadalmi-gazdasági folyamataiban;

–

megfogalmaz az éghajlatváltozás mérséklését segítő, illetve a megváltozó éghajlati
sajátosságokhoz történő alkalmazkodást segítő egyéni és társadalmi stratégiákat;

–

érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati
összefüggéseit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákat mond a Föld klímaváltozás következményeivel leginkább érintett területeire,
értékeli a Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémákat;

–

értelmezi az éghajlatváltozással kapcsolatban megjelenő híreket, és önálló véleményt
fogalmaz meg ezekről;

–

belátja, hogy az éghajlatváltozás bolygónk egészének jelenét és jövőjét is meghatározza,
elkötelezett a klímavédelem iránt.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és
antropogén) okainak értelmezése kapcsán
 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és
az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán
1055

 Változik-e éghajlatunk? Miért jegesedett el az északi félgömb? A jégkorszakot követő
éghajlatváltozások bizonyítékai
 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás jeleinek bemutatása a különböző földrajzi
övekben
 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás,
élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági
károk) magyarázata
 Az éghajlatváltozás következményei a Kárpát-medencében
 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetősége, nemzetközi
összefogás az éghajlatváltozás megállítása érdekében
FOGALMAK
El Niño, La Niña
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák,
szemelvények alapján
 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák (pl. tengerszint-emelkedés,
elsivatagosodás, jégolvadás) ábrázolása térképen
 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és
rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján
 Mit tehet egy középiskolás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
 Az éghajlatváltozás okainak és következményeinek rendszerezése gondolattérképen
 Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése az éghajlatváltozást tagadók
bírósági tárgyalására
 Szöveges és vizuális magyarázatok készítése fogalmak (pl. El Niño, La Niña)
értelmezéséhez
 Ötletgyár: az éghajlatváltozás mérséklésének lehetőségei az egyén számára
 Virtuális séta a tengerszint-emelkedéssel, a parterózióval és a felszín alatti vizek sósabbá
válásával (ivóvíz mennyiségének csökkenése) sújtott Tuvalun és Kiribatin, a látottak közös
megbeszélése, véleményütköztetés
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 Az édesvíz szerepének és gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel
(a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, a
vízhiány mint konfliktusforrás)
 Véleményütköztetés az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének
lehetőségeiről

TÉMAKÖR: A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi
vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a víz mint erőforrás gazdasági és társadalmi folyamatokra gyakorolt szerepét;

–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyeket és ezek esetleges bekövetkeztének
következményeit, a károk mérséklésének lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészlet stratégiai jelentőségét földünkön;

–

törekszik a környezettudatos vízfelhasználásra;

–

reálisan értékeli a vízburok érzékenységének, sérülékenységének összefüggéseit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)

–

Az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű
magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése a víz mint korlátosan
rendelkezésre álló természeti erőforrás megismerésén keresztül

–

A vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme, a személyes szerepvállalás lehetőségei

–

Egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és
értelmezésével a vízburok érzékenysége, sérülékenysége összefüggéseinek megismerése

–

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése
kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése

–

A Föld vízkészlete, az édesvíz jelenlétének térbeli különbségei a Föld felszínén

–

A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői, gazdasági jelentőségük,
környezeti érzékenységük összevetése
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–

A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, vihardagály, cunami)

FOGALMAK
öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia, vízlábnyom, vízhiány
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba

–

Saját háztartás vízfogyasztásának megfigyelése; a tapasztalatok alapján javaslatok
megfogalmazása a vízfogyasztás csökkentésére

–

Újságcikkek gyűjtése és bemutatása a vízszennyezés témakörében

–

A

vízburok

témakörével

kapcsolatos

ismeretek

mindennapi

életben

történő

alkalmazásának erősítése: egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása
–

A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése

–

Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, valamint
adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről

–

Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében (például: Aral-tó, gleccserek)

TÉMAKÖR: Hulladéktermelés és -felhasználás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a hulladék keletkezésének és hasznosításának folyamatát, kapcsolatát a fogyasztás
és az életminőség változásával;

–

igazolja a hulladékmennyiség növekedésének környezeti, egészségügyi következményeit,
a tudatos fogyasztói magatartás és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

tudatos szerepvállalásra képes a hulladék által okozott környezeti problémák
mérséklésében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás folyamatának ismeretével a rendszerszintű
gondolkodás, az analizálás és a szintetizálás fejlesztése
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–

A hulladéktermelés csökkentésének és a hulladék újrafelhasználásának innovatív és kreatív
módon történő kialakítása egyéni és közösségi szinten, ezáltal a környezettudatos és
felelősségteljes életvitel fontosságának erősítése

–

A tanuló proaktív és preventív társadalmi szerepvállalásának erősítése

–

A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, hatása az emberiség hulladéktermelési
szokásaira

–

A gyerekek és a hulladék: hasonlóságok és ellentétek a világ különböző térségeiben

–

A hulladék által okozott környezeti problémák és egészségkárosító folyamatok
megismerése, megelőző és mérséklési lehetőségek, a mindennapi életbe illeszthető
megoldási javaslatok

FOGALMAK
hulladékgazdálkodás, környezettudatos életvitel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a hulladékfelhasználás lokális lehetőségeiről

–

Látogatás a helyi hulladékudvarban, hulladékválogató telepen

–

Saját háztartás hulladéktermelésének megfigyelése és a megfigyeltekről napló készítése; a
tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása a háztartás hulladéktermelésének
csökkentésére

–

Információs poszter készítése a helyi hulladékfelhasználásról, települési szintű javaslatok
kidolgozása a közösségi hulladékcsökkentésre a fenntarthatóság jegyében

–

Ötletbörze: példák a „nulla hulladék” életmód megvalósítására

–

Ötletbörze a hulladékfelhasználásról: műanyag kupakok, PET-palackok, használt ruhák,
papírhulladék saját háztartásban történő újrahasznosítása

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hulladékprobléma feldolgozása saját kutatás
alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények kiscsoportos
elemzése a hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás fókuszából

–

A közösségi médiasegítségével az osztály hulladékcsökkentő akciójának bemutatása

–

Képregény-

és

karikatúraverseny

a

hulladéktermelés-hulladékgazdálkodás-

újrafelhasználás jegyében
–

Mini-előadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás témakörében
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–

Szemétből művészi: műanyag kupakok, PET palackok, használt ruhák, papírhulladék
kreatív és művészi újrafelhasználása, kiállítás szervezése az elkészült munkákból

TÉMAKÖR: A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri a természeti katasztrófahelyzeteket, érti kialakulásuk okát, ismeri mérséklésük
lehetőségeit;

–

megkülönbözteti a természeti és az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített
katasztrófahelyzeteket, javaslatot fogalmaz meg a károk megelőzésére, illetve
mérséklésére;

–

felismeri

a

természeti

katasztrófahelyzetek

kialakulásához

vezető

folyamatok

összefüggéseit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

veszélyhelyzetekben körültekintő, felelős döntések meghozatalára képes;

–

szűkebb és tágabb környezetében extrém időjárási helyzetekből adódó problémákat
azonosít, magyarázza kialakulásuk okait;

–

véleményt alkot természeti katasztrófákat, valamint a klímaváltozás következményeit
feldolgozó szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, információkról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a természeti katasztrófák természeti,
társadalmi és gazdasági okai és következményei kapcsán
 Az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített katasztrófahelyzetek és az emberi
tevékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek kialakulása közötti különbségek
bemutatása
 Az aszály, az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat felismerése; az El
Niño, az erdőirtás, a talaj kiszáradása, az állattenyésztés és a növényborítás csökkenése,
valamint a sivatag terjedése közötti logikai összefüggések értelmezése példák
bemutatásával (pl. Száhel-öv, Ausztrália)
 Erdőtüzek gyakoribbá válásának okai, példák segítségével (pl. Kalifornia, Görögország)
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 Az árvizek gyakoribbá válásának okai és következményei (éghajlatváltozás, szélsőséges
időjárás, heves, intenzív csapadékhullás, gyakoribb villámárvíz, talajerózió) példák alapján
(pl. Dél-Ázsia)
 A tengerszint emelkedésének okai (éghajlatváltozás, a tengervíz hőtágulása, gleccser és a
belföldi jégtakaró olvadása) és következményei (parterózió, felszín alatti vizek sósabbá
válása, ivóvíz mennyiségének csökkenése) példák bemutatásával (pl. Óceánia, Kiribati,
Tuvalu)
 Az extrém időjárási jelenségek (heves záporok, zivatarok, villámlás) jellemzői, földrajzi
elterjedésük; teendők az időjárási jelenségek előtt, közben és után
 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmigazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások,
lakosság), az okok közötti összefüggések értelmezése
FOGALMAK
természeti katasztrófa (emberi tevékenység által okozott vagy befolyásolt, emberi tevékenység
által nem befolyásolt), földcsuszamlás, permafroszt
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
–

Mit tehet egy középiskolás az emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófák
megelőzése érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, megvitatása

–

A természeti katasztrófák rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott természeti
katasztrófa által okozott káresemény tárgyalására

–

Szöveges és vizuális magyarázatok készítése különböző fogalmak (pl. földcsuszamlás,
lavina, tengerszint emelkedése, extrém időjárás) értelmezéséhez

–

Ötletgyár a természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elkerülésére, a meglévő problémák
hatásának mérséklésére (pl. árvíz, extrém időjárási jelenségek, földrengés, cunami)

TÉMAKÖR: A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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–

ismeri a környezet megóvása érdekében tevékenykedő meghatározó hazai és nemzetközi
szervezeteket, megérti a széles körű összefogás és együttműködés fontosságát;

–

ismer a föld jövőjére vonatkozó modelleket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli a környezeti veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket, illetve kockázatokat;

–

saját élethelyzetében törekszik a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó
magatartásra, illetve döntések meghozatalára.

–

képes antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló megoldási
javaslatok megfogalmazására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi vonatkozású természeti és társadalmi-gazdasági problémák és válsághelyzetek
kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő
gondolkodás, valamint a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás
fejlesztése

–

A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági
következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése

–

A Föld jövőjére vonatkozó modellek és tendenciák: a természetes és az antropogén eredetű
folyamatok (káros) környezeti hatásai

–

Meghatározó jelentőségű emberek és szervezetek munkája egy élhetőbb Földért

–

Az antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló egyéni és
közösségi megoldási javaslatok és tervek

FOGALMAK
mikroműanyag, zöld technológia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése az antropogén eredetű, káros környezeti hatásokról és
következményeikről

–

Információs poszter készítése egy választott környezeti hatás mérséklésére irányuló egyéni
és/vagy közösségi kezdeményezésről

–

Iskolai minikonferencia szervezése meghívott előadóval, innovatív és gyakorlati megoldási
javaslatok kivitelezésével
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–

Ötletbörze a tanuló mindennapi életébe illeszthető, pozitív gyakorlatokról, amelyekkel
lokálisan hozzájárulhat egy élhetőbb Földért

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények, zenei vagy
egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése

–

Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében

–

Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével vagy nemzetközi szervezetek
munkájával, akik/amelyek sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető jövőjéért, magyar példák
felkutatása

–

Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében
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Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.
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Földrajz – 11. évfolyam
A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel,
kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola
9. és 10. osztályában elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A
tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli
következményeire összpontosít, építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges
adatforrásokból megszerezhető információkra.
A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat állítja a
középpontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi életünket, de akár az
emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.
Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított földrajzi tudás
és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatása. A tananyag
tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi
ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját
tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor a tanuló
biztonsággal eligazodjon a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteit
alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló felnőtt
élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és a környezeti kockázatokat, tudjon
helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet,
valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló felelősen döntsön az
állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy későbbi
élete folyamán önállóan gyarapítsa tovább földrajzi ismereteit.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
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digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a
megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, támogassa az
egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését.
Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és
környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például
terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok,
térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő, mérlegelő szemléletének
kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy
csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás
hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs
képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási

készségek,

modellkísérleteken

alapuló

elsősorban

az

tapasztalást

elemzés,
követő

a

rendszerezés,

következtetés

és

a

valós

vagy

problémamegoldás

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
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végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák

feldolgozásával

hozzájárul

a

világ

társadalmi-kulturális

sokszínűségének

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.
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A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó

8

igények, átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vonatkozásai

8

Demográfiai válsághelyzetek és következményei

9

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a

9

hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti
következmények
Az éghajlatváltozás kérdései

7

A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi

7

vonatkozásai
Hulladéktermelés és -felhasználás

7

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata

8

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?

7

Év végi összefoglalás

2

Összes óraszám

72

TÉMAKÖR: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények,
átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

környezeti szemlélettel rendelkezik a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával
kapcsolatos információk megítélésében;

–

felismeri

a

környezeti

szempontok

érvényesítésének

fontosságát

napjaink

energiagazdaságában és a nyersanyagok kitermelésében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a gazdaság energia- és nyersanyagigényének változásához, átalakulásához vezető
folyamatokat;
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–

bemutatja a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók, illetve az azokat felhasználók
térbeli elhelyezkedésének átalakulását és összefüggéseit;

–

érveket fogalmaz meg az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti
szempontok érvényesítése érdekében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, hagyományos és nem hagyományos
szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok

–

Megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségek (hő, áram)

–

Környezeti

szemléletformálás

a

fosszilis

energiahordozók

és

a

klímaváltozás

kapcsolatrendszerének megértésén keresztül
–

Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek. Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
a kőzetek kémiai összetétele, a technológia fejlettsége és a gazdasági környezet között

–

A rendszerszintű, analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése az uránbányászat,
atomenergia, radioaktív hulladéklerakás vertikum megismerésén és megértésén keresztül

–

Környezetvédelmi szemlélet fejlesztése a meddőhányók lerakása, kezelése és
újrahasznosítása kapcsán

–

Az ipar időben változó nyersanyagigénye. A periódusos rendszer egyes elemeinek ipari
felhasználása és előfordulásuk a litoszférában (ásványokban, kőzetekben)

–

Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a nyersanyag és a fosszilis
energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének elemzése kapcsán

–

Szemléletformálás erősítése az ipar fejlődése során változó nyersanyagigények felismerése
kapcsán: a 21. században újabb és újabb kőzetek válnak érccé

–

A felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi és fenntarthatósági
érdekek és érvek mentén

FOGALMAK
megújuló és nem megújuló, energiahatékonyság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Mobiltelefonban lévő elemeket hordozó ásványok és kőzetek felkutatása, előfordulási
helyük és gyakoriságuk

–

Kémia és földrajz tantárgyi kapcsolatok erősítése. Önálló vagy kooperatív technika
alkalmazása: a periódusos rendszer egy tetszőleges elemének ipari felhasználása,
előfordulása ásványokban, kőzetekben, bányászata
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–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés a nyersanyagigények időbeli
változásával kapcsolatban

–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés az olaj árának időbeli
változásával kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai,
gazdasági környezet változása között

–

Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének
prognózisaival és következményeivel kapcsolatban

–

Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése

–

Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy
ilyen létesítmény felkeresése

TÉMAKÖR: Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

érti a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás gazdasági és környezeti
összefüggéseit;

–

ismeri a bio- és ökogazdálkodás sajátosságait;

–

megfogalmazza az élelmiszerhiány és a pazarlás együttes jelenlétének okait, magyarázza a
probléma megoldására tett lépések kétarcúságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeinek
megfelelően törekszik ennek megvalósítására;

–

érti és hazai, valamint nemzetközi példákkal támasztja alá a mezőgazdasági termelés
környezeti vonzatait;

–

önálló véleményt fogalmaz meg az különféle táplálkozási szokásokról, a túlfogyasztás
egészségügyi veszélyeiről.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelésre ható természeti és
társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével

–

Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelés vonzatai
(talajhasználat, kemikáliák, öntözés, vízkészlet változása, erdőirtás, talajerózió,
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mezőgazdasági területek csökkenése, energiafelhasználás, fenntarthatóság) közötti
kapcsolatok értelmezése által
–

Az

egyéni

és

közösségi

felelősségvállalás

formálása

az

élelmiszer-termelés

ellentmondásainak, az élelmiszerhiány és a túltermelés okainak feltárása által
–

A felelős és környezettudatos gondolkodás fejlesztése az öko- és a biogazdálkodás
jellemzőinek és kritikájának megismerésével

–

Az élelmiszer-kereskedelem hazai és nemzetközi jellemzői, a fair trade kereskedelem, az
élelmezési válság mint a globális kapitalizmus következményének bemutatása

–

Az élelmiszer-pazarlás okai, megoldási lehetőségei, az élelmiszerbankok jelentősége,
genetikailag módosított termékek (GMO) az élelmiszer-ellátásban

–

A tudatos és helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemzői, különböző táplálkozási
szokások (vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus stb.)

FOGALMAK
fair trade, élelmiszer-pazarlás, élelmiszerbank, GMO, ökogazdálkodás, biogazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Képek, leírások alapján a mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák
felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása

–

Adatok, térképek elemzése az élelmiszerválság időbeli alakulásáról

–

Gondolattérkép készítése az éhezés és a túltápláltság okairól

–

A család élelmiszer-veszteségének kiszámítása, a felmérés folyamatának megtervezése

–

Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Érvelés mellette és ellene

–

Érvelés a szezonális és a közelben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett és ellen

–

Növényi vagy állati eredetű élelmiszerekkel gazdaságosabb táplálkozni? Érvelés a
táplálkozási és energiapiramis értelmezése alapján

–

Statisztika készítése az osztály tanulói által elfogyasztott növényi és állati eredetű táplálék
arányának meghatározása céljából

–

Túlzott vagy felesleges élelmiszer-fogyasztásra csábító reklámok, reklámszlogenek
összegyűjtése, azok értelmezése és magyarázata

–

Az élelmiszerválság által sújtott országok, térségek ábrázolása térképen az okok
feltüntetésével

–

Mit tehet egy középiskolás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
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–

Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a
tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról

–

A talajt ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy, az élelmiszer-termelés
következtében bekövetkezett környezeti káresemény tárgyalására

–

Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal

–

Virtuális vagy lehetőség szerint valódi séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös
megbeszélése

–

Véleményütköztetés az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmakról

–

Érvelés a génmódosított élőlények termesztése és fogyasztása mellett és ellen

TÉMAKÖR: Demográfiai válsághelyzetek és következményei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

megnevezi a demográfiai válsághelyzetek kialakulásához vezető okokat és azok
társadalmi-gazdasági összefüggéseit;

–

összeveti a földünk különböző térségeiben jelenleg egyidőben jelenlévő demográfiai
folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli napjaink demográfiai válságfolyamatait, a megoldásukra hozott
intézkedéseket;

–

önálló véleményt fogalmaz meg a demográfiai folyamatokkal kapcsolatban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a térben és időben különböző
okokból kialakuló demográfiai változások magyarázata alapján

–

A veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése, a
tanuló felelős, proaktív és preventív magatartásának erősítése a demográfiai változások és
válsághelyzetek társadalmi és gazdasági következményeinek bemutatásával

–

A demográfiai válsághelyzetek és következményeik komplex értelmezése, a hatásokra való
felkészülés és cselekvés képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló érzékenyítése az
eltérő gazdasági és kulturális hátterű emberek problémái iránt
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–

Eltérő térségek – eltérő demográfiai problémák: A Föld különböző térségeinek népességét
befolyásoló természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések

–

A demográfiai válság változások rövid és hosszú távú következményei és kockázatai
hazánkban és a világon (gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi vonatkozások,
migráció)

–

Megoldási lehetőségek és alkalmazkodási stratégiák egyéni, közösségi, nemzeti és
nemzetközi szinten

FOGALMAK
családpolitika, demográfiai folyamatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó
természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól

–

Napi hírek alapján Magyarország demográfiai problémáinak és megoldási lehetőségeinek
kiscsoportos megbeszélése

–

Egy-egy migrációs probléma kronológiájának elkészítése

–

Akcióterv készítése a fogadó társadalmak problémáiról és megoldási stratégiáiról
(projektmunka)

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hazai vagy nemzetközi demográfiai probléma
feldolgozása saját kutatás alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának megismerése szépirodalmi és
kortárs kulturális példák alapján

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának bemutatása a drámapedagógia
eszközeivel

–

A Föld népessége 2050-ben: kreatív pályázat szervezése (esszé, vers, próza, montázs, rajz,
festmény, plasztika)

TÉMAKÖR: Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a
hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a szolgáltatások felértékelődő szerepét napjaink társadalmi-gazdasági életében;
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–

összehasonlítja a közlekedési-szállítási módok, illetve a turizmus különböző típusainak
gazdasági-környezeti sajátosságait, összefüggéseit;

–

példákkal igazolja a világháló nyújtotta hálózatosodási lehetőségek előnyeit és veszélyeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

képes környezeti szempontok mérlegelésére a szolgáltatások igénybevételekor;

–

ismeri a közlekedés környezetkárosító folyamatait, érti következményeit;

–

személyes döntéseiben a környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal jellemzi.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi összefüggések felismerésének fejlesztése a közlekedés mint gazdasági ág
szerepének, társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló hatásának igazolásával, a 21.
századi közlekedési hálózatok sajátos vonásainak bemutatásával

–

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a közlekedés mindennapi életet befolyásoló
szerepének, az utazástervezés napi gyakorlatának leírásával

–

A környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal igényének elmélyítése a közlekedési
eredetű környezetkárosítás felismerésével, a mérséklés lehetőségeinek megnevezésével

–

A természeti és a társadalmi-kulturális értékek megismerése és megőrzése iránti igény
elmélyítése, érdeklődés kialakítása más kultúrák értékeinek megismerése iránt turisztikai
vonzerők, célpontok megnevezésével, bemutatásával

–

A fenntarthatóságot szem előtt tartó utazói magatartás kialakítása a turizmus különböző
típusainak (pl. tömegturizmus, ökoturizmus) összehasonlításával

–

Az összefüggésekben való, logikus gondolkodás képességének fejlesztése a szolgáltatások
bővülése és a világháló nyújtotta lehetőségek közötti kapcsolatok felismerésével

–

A tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése az e-vásárlás jellemzőinek megismerésével

FOGALMAK
tömegturizmus, ökoturizmus, luxusturizmus, szolgáltatás- és bevásárlóturizmus, e-bank, eügyintézés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Adatok gyűjtése és szemléletes ábrázolása a közlekedés, a szállítás gazdasági szerepének
igazolására

–

Legyőzhető távolságok – virtuális kiállítás tervezése, prezentáció készítése a közlekedés
20-21. századi fejlődésének bemutatására

–

Utazástervezési, logisztikai feladatok megoldása a világháló segítségével
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–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a közlekedés okozta környezetkárosításról

–

Prezentáció, poszter a tervezett, illetve élménybeszámoló az átélt utazási élményekről

–

Virtuális utazás megtervezése egy kiválasztott turisztikai célpont meglátogatására

–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a turizmus okozta környezetkárosításról

–

Vita a közösségi média használatának a turizmusra gyakorolt előnyeiről és veszélyeiről

–

Tapasztalatcsere az e-vásárlásról

–

Információgyűjtés az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokról

–

Visszatekintő beszélgetés a szülőkkel, nagyszülőkkel az ő fiatalkorukban elérhető
szolgáltatásokról. A tapasztalatok tanórai közös megbeszélése, értelmezése

TÉMAKÖR: Az éghajlatváltozás kérdései
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri az éghajlatváltozás következményeit a különböző földrajzi övek természeti és
társadalmi-gazdasági folyamataiban;

–

megfogalmaz az éghajlatváltozás mérséklését segítő, illetve a megváltozó éghajlati
sajátosságokhoz történő alkalmazkodást segítő egyéni és társadalmi stratégiákat;

–

érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati
összefüggéseit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákat mond a Föld klímaváltozás következményeivel leginkább érintett területeire,
értékeli a Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémákat;

–

értelmezi az éghajlatváltozással kapcsolatban megjelenő híreket, és önálló véleményt
fogalmaz meg ezekről;

–

belátja, hogy az éghajlatváltozás bolygónk egészének jelenét és jövőjét is meghatározza,
elkötelezett a klímavédelem iránt.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és
antropogén) okainak értelmezése kapcsán
 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és
az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán
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 Változik-e éghajlatunk? Miért jegesedett el az északi félgömb? A jégkorszakot követő
éghajlatváltozások bizonyítékai
 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás jeleinek bemutatása a különböző földrajzi
övekben
 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás,
élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági
károk) magyarázata
 Az éghajlatváltozás következményei a Kárpát-medencében
 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetősége, nemzetközi
összefogás az éghajlatváltozás megállítása érdekében
FOGALMAK
El Niño, La Niña
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák,
szemelvények alapján
 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák (pl. tengerszint-emelkedés,
elsivatagosodás, jégolvadás) ábrázolása térképen
 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és
rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján
 Mit tehet egy középiskolás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
 Az éghajlatváltozás okainak és következményeinek rendszerezése gondolattérképen
 Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése az éghajlatváltozást tagadók
bírósági tárgyalására
 Szöveges és vizuális magyarázatok készítése fogalmak (pl. El Niño, La Niña)
értelmezéséhez
 Ötletgyár: az éghajlatváltozás mérséklésének lehetőségei az egyén számára
 Virtuális séta a tengerszint-emelkedéssel, a parterózióval és a felszín alatti vizek sósabbá
válásával (ivóvíz mennyiségének csökkenése) sújtott Tuvalun és Kiribatin, a látottak közös
megbeszélése, véleményütköztetés
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 Az édesvíz szerepének és gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel
(a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, a
vízhiány mint konfliktusforrás)
 Véleményütköztetés az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének
lehetőségeiről

TÉMAKÖR: A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi
vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a víz mint erőforrás gazdasági és társadalmi folyamatokra gyakorolt szerepét;

–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyeket és ezek esetleges bekövetkeztének
következményeit, a károk mérséklésének lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészlet stratégiai jelentőségét földünkön;

–

törekszik a környezettudatos vízfelhasználásra;

–

reálisan értékeli a vízburok érzékenységének, sérülékenységének összefüggéseit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)

–

Az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű
magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése a víz mint korlátosan
rendelkezésre álló természeti erőforrás megismerésén keresztül

–

A vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme, a személyes szerepvállalás lehetőségei

–

Egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és
értelmezésével a vízburok érzékenysége, sérülékenysége összefüggéseinek megismerése

–

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése
kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése

–

A Föld vízkészlete, az édesvíz jelenlétének térbeli különbségei a Föld felszínén

–

A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői, gazdasági jelentőségük,
környezeti érzékenységük összevetése
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–

A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, vihardagály, cunami)

FOGALMAK
öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia, vízlábnyom, vízhiány
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba

–

Saját háztartás vízfogyasztásának megfigyelése; a tapasztalatok alapján javaslatok
megfogalmazása a vízfogyasztás csökkentésére

–

Újságcikkek gyűjtése és bemutatása a vízszennyezés témakörében

–

A

vízburok

témakörével

kapcsolatos

ismeretek

mindennapi

életben

történő

alkalmazásának erősítése: egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása
–

A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése

–

Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, valamint
adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről

–

Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében (például: Aral-tó, gleccserek)

TÉMAKÖR: Hulladéktermelés és -felhasználás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a hulladék keletkezésének és hasznosításának folyamatát, kapcsolatát a fogyasztás
és az életminőség változásával;

–

igazolja a hulladékmennyiség növekedésének környezeti, egészségügyi következményeit,
a tudatos fogyasztói magatartás és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

tudatos szerepvállalásra képes a hulladék által okozott környezeti problémák
mérséklésében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás folyamatának ismeretével a rendszerszintű
gondolkodás, az analizálás és a szintetizálás fejlesztése
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–

A hulladéktermelés csökkentésének és a hulladék újrafelhasználásának innovatív és kreatív
módon történő kialakítása egyéni és közösségi szinten, ezáltal a környezettudatos és
felelősségteljes életvitel fontosságának erősítése

–

A tanuló proaktív és preventív társadalmi szerepvállalásának erősítése

–

A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, hatása az emberiség hulladéktermelési
szokásaira

–

A gyerekek és a hulladék: hasonlóságok és ellentétek a világ különböző térségeiben

–

A hulladék által okozott környezeti problémák és egészségkárosító folyamatok
megismerése, megelőző és mérséklési lehetőségek, a mindennapi életbe illeszthető
megoldási javaslatok

FOGALMAK
hulladékgazdálkodás, környezettudatos életvitel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a hulladékfelhasználás lokális lehetőségeiről

–

Látogatás a helyi hulladékudvarban, hulladékválogató telepen

–

Saját háztartás hulladéktermelésének megfigyelése és a megfigyeltekről napló készítése; a
tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása a háztartás hulladéktermelésének
csökkentésére

–

Információs poszter készítése a helyi hulladékfelhasználásról, települési szintű javaslatok
kidolgozása a közösségi hulladékcsökkentésre a fenntarthatóság jegyében

–

Ötletbörze: példák a „nulla hulladék” életmód megvalósítására

–

Ötletbörze a hulladékfelhasználásról: műanyag kupakok, PET-palackok, használt ruhák,
papírhulladék saját háztartásban történő újrahasznosítása

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hulladékprobléma feldolgozása saját kutatás
alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények kiscsoportos
elemzése a hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás fókuszából

–

A közösségi médiasegítségével az osztály hulladékcsökkentő akciójának bemutatása

–

Képregény-

és

karikatúraverseny

a

hulladéktermelés-hulladékgazdálkodás-

újrafelhasználás jegyében
–

Mini-előadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás témakörében
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–

Szemétből művészi: műanyag kupakok, PET palackok, használt ruhák, papírhulladék
kreatív és művészi újrafelhasználása, kiállítás szervezése az elkészült munkákból

TÉMAKÖR: A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri a természeti katasztrófahelyzeteket, érti kialakulásuk okát, ismeri mérséklésük
lehetőségeit;

–

megkülönbözteti a természeti és az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített
katasztrófahelyzeteket, javaslatot fogalmaz meg a károk megelőzésére, illetve
mérséklésére;

–

felismeri

a

természeti

katasztrófahelyzetek

kialakulásához

vezető

folyamatok

összefüggéseit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

veszélyhelyzetekben körültekintő, felelős döntések meghozatalára képes;

–

szűkebb és tágabb környezetében extrém időjárási helyzetekből adódó problémákat
azonosít, magyarázza kialakulásuk okait;

–

véleményt alkot természeti katasztrófákat, valamint a klímaváltozás következményeit
feldolgozó szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, információkról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a természeti katasztrófák természeti,
társadalmi és gazdasági okai és következményei kapcsán
 Az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített katasztrófahelyzetek és az emberi
tevékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek kialakulása közötti különbségek
bemutatása
 Az aszály, az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat felismerése; az El
Niño, az erdőirtás, a talaj kiszáradása, az állattenyésztés és a növényborítás csökkenése,
valamint a sivatag terjedése közötti logikai összefüggések értelmezése példák
bemutatásával (pl. Száhel-öv, Ausztrália)
 Erdőtüzek gyakoribbá válásának okai, példák segítségével (pl. Kalifornia, Görögország)
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 Az árvizek gyakoribbá válásának okai és következményei (éghajlatváltozás, szélsőséges
időjárás, heves, intenzív csapadékhullás, gyakoribb villámárvíz, talajerózió) példák alapján
(pl. Dél-Ázsia)
 A tengerszint emelkedésének okai (éghajlatváltozás, a tengervíz hőtágulása, gleccser és a
belföldi jégtakaró olvadása) és következményei (parterózió, felszín alatti vizek sósabbá
válása, ivóvíz mennyiségének csökkenése) példák bemutatásával (pl. Óceánia, Kiribati,
Tuvalu)
 Az extrém időjárási jelenségek (heves záporok, zivatarok, villámlás) jellemzői, földrajzi
elterjedésük; teendők az időjárási jelenségek előtt, közben és után
 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmigazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások,
lakosság), az okok közötti összefüggések értelmezése
FOGALMAK
természeti katasztrófa (emberi tevékenység által okozott vagy befolyásolt, emberi tevékenység
által nem befolyásolt), földcsuszamlás, permafroszt
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
–

Mit tehet egy középiskolás az emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófák
megelőzése érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, megvitatása

–

A természeti katasztrófák rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott természeti
katasztrófa által okozott káresemény tárgyalására

–

Szöveges és vizuális magyarázatok készítése különböző fogalmak (pl. földcsuszamlás,
lavina, tengerszint emelkedése, extrém időjárás) értelmezéséhez

–

Ötletgyár a természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elkerülésére, a meglévő problémák
hatásának mérséklésére (pl. árvíz, extrém időjárási jelenségek, földrengés, cunami)

TÉMAKÖR: A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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–

ismeri a környezet megóvása érdekében tevékenykedő meghatározó hazai és nemzetközi
szervezeteket, megérti a széles körű összefogás és együttműködés fontosságát;

–

ismer a föld jövőjére vonatkozó modelleket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli a környezeti veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket, illetve kockázatokat;

–

saját élethelyzetében törekszik a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó
magatartásra, illetve döntések meghozatalára.

–

képes antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló megoldási
javaslatok megfogalmazására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi vonatkozású természeti és társadalmi-gazdasági problémák és válsághelyzetek
kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő
gondolkodás, valamint a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás
fejlesztése

–

A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági
következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése

–

A Föld jövőjére vonatkozó modellek és tendenciák: a természetes és az antropogén eredetű
folyamatok (káros) környezeti hatásai

–

Meghatározó jelentőségű emberek és szervezetek munkája egy élhetőbb Földért

–

Az antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló egyéni és
közösségi megoldási javaslatok és tervek

FOGALMAK
mikroműanyag, zöld technológia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése az antropogén eredetű, káros környezeti hatásokról és
következményeikről

–

Információs poszter készítése egy választott környezeti hatás mérséklésére irányuló egyéni
és/vagy közösségi kezdeményezésről

–

Iskolai minikonferencia szervezése meghívott előadóval, innovatív és gyakorlati megoldási
javaslatok kivitelezésével
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–

Ötletbörze a tanuló mindennapi életébe illeszthető, pozitív gyakorlatokról, amelyekkel
lokálisan hozzájárulhat egy élhetőbb Földért

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények, zenei vagy
egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése

–

Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében

–

Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével vagy nemzetközi szervezetek
munkájával, akik/amelyek sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető jövőjéért, magyar példák
felkutatása

–

Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében
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Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
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A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.

Földrajz – 11. évfolyam
A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel,
kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola
9. és 10. osztályában elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A
tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli
következményeire összpontosít, építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges
adatforrásokból megszerezhető információkra.
A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat állítja a
középpontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi életünket, de akár az
emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.
Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított földrajzi tudás
és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatása. A tananyag
tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi
ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját
tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor a tanuló
biztonsággal eligazodjon a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteit
alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló felnőtt
élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és a környezeti kockázatokat, tudjon
helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet,
valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló felelősen döntsön az
állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy későbbi
élete folyamán önállóan gyarapítsa tovább földrajzi ismereteit.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
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gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a
megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, támogassa az
egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését.
Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és
környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például
terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok,
térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő, mérlegelő szemléletének
kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy
csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás
hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs
képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási

készségek,

modellkísérleteken

alapuló

elsősorban

az

tapasztalást

elemzés,
követő

a

rendszerezés,

következtetés

és

a

valós

vagy

problémamegoldás

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
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folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák

feldolgozásával

hozzájárul

a

világ

társadalmi-kulturális

sokszínűségének

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.
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A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó

8

igények, átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vonatkozásai

8

Demográfiai válsághelyzetek és következményei

9

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a

9

hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti
következmények
Az éghajlatváltozás kérdései

7

A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi

7

vonatkozásai
Hulladéktermelés és -felhasználás

7

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata

8

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?

7

Év végim összefoglalás

2

Összes óraszám

72

TÉMAKÖR: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények,
átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

környezeti szemlélettel rendelkezik a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával
kapcsolatos információk megítélésében;

–

felismeri

a

környezeti

szempontok

érvényesítésének

fontosságát

napjaink

energiagazdaságában és a nyersanyagok kitermelésében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a gazdaság energia- és nyersanyagigényének változásához, átalakulásához vezető
folyamatokat;
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–

bemutatja a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók, illetve az azokat felhasználók
térbeli elhelyezkedésének átalakulását és összefüggéseit;

–

érveket fogalmaz meg az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti
szempontok érvényesítése érdekében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, hagyományos és nem hagyományos
szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok

–

Megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségek (hő, áram)

–

Környezeti

szemléletformálás

a

fosszilis

energiahordozók

és

a

klímaváltozás

kapcsolatrendszerének megértésén keresztül
–

Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek. Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
a kőzetek kémiai összetétele, a technológia fejlettsége és a gazdasági környezet között

–

A rendszerszintű, analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése az uránbányászat,
atomenergia, radioaktív hulladéklerakás vertikum megismerésén és megértésén keresztül

–

Környezetvédelmi szemlélet fejlesztése a meddőhányók lerakása, kezelése és
újrahasznosítása kapcsán

–

Az ipar időben változó nyersanyagigénye. A periódusos rendszer egyes elemeinek ipari
felhasználása és előfordulásuk a litoszférában (ásványokban, kőzetekben)

–

Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a nyersanyag és a fosszilis
energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének elemzése kapcsán

–

Szemléletformálás erősítése az ipar fejlődése során változó nyersanyagigények felismerése
kapcsán: a 21. században újabb és újabb kőzetek válnak érccé

–

A felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi és fenntarthatósági
érdekek és érvek mentén

FOGALMAK
megújuló és nem megújuló, energiahatékonyság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Mobiltelefonban lévő elemeket hordozó ásványok és kőzetek felkutatása, előfordulási
helyük és gyakoriságuk

–

Kémia és földrajz tantárgyi kapcsolatok erősítése. Önálló vagy kooperatív technika
alkalmazása: a periódusos rendszer egy tetszőleges elemének ipari felhasználása,
előfordulása ásványokban, kőzetekben, bányászata
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–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés a nyersanyagigények időbeli
változásával kapcsolatban

–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés az olaj árának időbeli
változásával kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai,
gazdasági környezet változása között

–

Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének
prognózisaival és következményeivel kapcsolatban

–

Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése

–

Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy
ilyen létesítmény felkeresése

TÉMAKÖR: Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

érti a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás gazdasági és környezeti
összefüggéseit;

–

ismeri a bio- és ökogazdálkodás sajátosságait;

–

megfogalmazza az élelmiszerhiány és a pazarlás együttes jelenlétének okait, magyarázza a
probléma megoldására tett lépések kétarcúságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeinek
megfelelően törekszik ennek megvalósítására;

–

érti és hazai, valamint nemzetközi példákkal támasztja alá a mezőgazdasági termelés
környezeti vonzatait;

–

önálló véleményt fogalmaz meg az különféle táplálkozási szokásokról, a túlfogyasztás
egészségügyi veszélyeiről.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelésre ható természeti és
társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével

–

Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelés vonzatai
(talajhasználat, kemikáliák, öntözés, vízkészlet változása, erdőirtás, talajerózió,
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mezőgazdasági területek csökkenése, energiafelhasználás, fenntarthatóság) közötti
kapcsolatok értelmezése által
–

Az

egyéni

és

közösségi

felelősségvállalás

formálása

az

élelmiszer-termelés

ellentmondásainak, az élelmiszerhiány és a túltermelés okainak feltárása által
–

A felelős és környezettudatos gondolkodás fejlesztése az öko- és a biogazdálkodás
jellemzőinek és kritikájának megismerésével

–

Az élelmiszer-kereskedelem hazai és nemzetközi jellemzői, a fair trade kereskedelem, az
élelmezési válság mint a globális kapitalizmus következményének bemutatása

–

Az élelmiszer-pazarlás okai, megoldási lehetőségei, az élelmiszerbankok jelentősége,
genetikailag módosított termékek (GMO) az élelmiszer-ellátásban

–

A tudatos és helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemzői, különböző táplálkozási
szokások (vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus stb.)

FOGALMAK
fair trade, élelmiszer-pazarlás, élelmiszerbank, GMO, ökogazdálkodás, biogazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Képek, leírások alapján a mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák
felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása

–

Adatok, térképek elemzése az élelmiszerválság időbeli alakulásáról

–

Gondolattérkép készítése az éhezés és a túltápláltság okairól

–

A család élelmiszer-veszteségének kiszámítása, a felmérés folyamatának megtervezése

–

Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Érvelés mellette és ellene

–

Érvelés a szezonális és a közelben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett és ellen

–

Növényi vagy állati eredetű élelmiszerekkel gazdaságosabb táplálkozni? Érvelés a
táplálkozási és energiapiramis értelmezése alapján

–

Statisztika készítése az osztály tanulói által elfogyasztott növényi és állati eredetű táplálék
arányának meghatározása céljából

–

Túlzott vagy felesleges élelmiszer-fogyasztásra csábító reklámok, reklámszlogenek
összegyűjtése, azok értelmezése és magyarázata

–

Az élelmiszerválság által sújtott országok, térségek ábrázolása térképen az okok
feltüntetésével

–

Mit tehet egy középiskolás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
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–

Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a
tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról

–

A talajt ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy, az élelmiszer-termelés
következtében bekövetkezett környezeti káresemény tárgyalására

–

Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal

–

Virtuális vagy lehetőség szerint valódi séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös
megbeszélése

–

Véleményütköztetés az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmakról

–

Érvelés a génmódosított élőlények termesztése és fogyasztása mellett és ellen

TÉMAKÖR: Demográfiai válsághelyzetek és következményei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

megnevezi a demográfiai válsághelyzetek kialakulásához vezető okokat és azok
társadalmi-gazdasági összefüggéseit;

–

összeveti a földünk különböző térségeiben jelenleg egyidőben jelenlévő demográfiai
folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli napjaink demográfiai válságfolyamatait, a megoldásukra hozott
intézkedéseket;

–

önálló véleményt fogalmaz meg a demográfiai folyamatokkal kapcsolatban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a térben és időben különböző
okokból kialakuló demográfiai változások magyarázata alapján

–

A veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése, a
tanuló felelős, proaktív és preventív magatartásának erősítése a demográfiai változások és
válsághelyzetek társadalmi és gazdasági következményeinek bemutatásával

–

A demográfiai válsághelyzetek és következményeik komplex értelmezése, a hatásokra való
felkészülés és cselekvés képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló érzékenyítése az
eltérő gazdasági és kulturális hátterű emberek problémái iránt
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–

Eltérő térségek – eltérő demográfiai problémák: A Föld különböző térségeinek népességét
befolyásoló természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések

–

A demográfiai válság változások rövid és hosszú távú következményei és kockázatai
hazánkban és a világon (gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi vonatkozások,
migráció)

–

Megoldási lehetőségek és alkalmazkodási stratégiák egyéni, közösségi, nemzeti és
nemzetközi szinten

FOGALMAK
családpolitika, demográfiai folyamatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó
természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól

–

Napi hírek alapján Magyarország demográfiai problémáinak és megoldási lehetőségeinek
kiscsoportos megbeszélése

–

Egy-egy migrációs probléma kronológiájának elkészítése

–

Akcióterv készítése a fogadó társadalmak problémáiról és megoldási stratégiáiról
(projektmunka)

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hazai vagy nemzetközi demográfiai probléma
feldolgozása saját kutatás alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának megismerése szépirodalmi és
kortárs kulturális példák alapján

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának bemutatása a drámapedagógia
eszközeivel

–

A Föld népessége 2050-ben: kreatív pályázat szervezése (esszé, vers, próza, montázs, rajz,
festmény, plasztika)

TÉMAKÖR: Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a
hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a szolgáltatások felértékelődő szerepét napjaink társadalmi-gazdasági életében;
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–

összehasonlítja a közlekedési-szállítási módok, illetve a turizmus különböző típusainak
gazdasági-környezeti sajátosságait, összefüggéseit;

–

példákkal igazolja a világháló nyújtotta hálózatosodási lehetőségek előnyeit és veszélyeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

képes környezeti szempontok mérlegelésére a szolgáltatások igénybevételekor;

–

ismeri a közlekedés környezetkárosító folyamatait, érti következményeit;

–

személyes döntéseiben a környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal jellemzi.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi összefüggések felismerésének fejlesztése a közlekedés mint gazdasági ág
szerepének, társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló hatásának igazolásával, a 21.
századi közlekedési hálózatok sajátos vonásainak bemutatásával

–

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a közlekedés mindennapi életet befolyásoló
szerepének, az utazástervezés napi gyakorlatának leírásával

–

A környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal igényének elmélyítése a közlekedési
eredetű környezetkárosítás felismerésével, a mérséklés lehetőségeinek megnevezésével

–

A természeti és a társadalmi-kulturális értékek megismerése és megőrzése iránti igény
elmélyítése, érdeklődés kialakítása más kultúrák értékeinek megismerése iránt turisztikai
vonzerők, célpontok megnevezésével, bemutatásával

–

A fenntarthatóságot szem előtt tartó utazói magatartás kialakítása a turizmus különböző
típusainak (pl. tömegturizmus, ökoturizmus) összehasonlításával

–

Az összefüggésekben való, logikus gondolkodás képességének fejlesztése a szolgáltatások
bővülése és a világháló nyújtotta lehetőségek közötti kapcsolatok felismerésével

–

A tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése az e-vásárlás jellemzőinek megismerésével

FOGALMAK
tömegturizmus, ökoturizmus, luxusturizmus, szolgáltatás- és bevásárlóturizmus, e-bank, eügyintézés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Adatok gyűjtése és szemléletes ábrázolása a közlekedés, a szállítás gazdasági szerepének
igazolására

–

Legyőzhető távolságok – virtuális kiállítás tervezése, prezentáció készítése a közlekedés
20-21. századi fejlődésének bemutatására

–

Utazástervezési, logisztikai feladatok megoldása a világháló segítségével
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–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a közlekedés okozta környezetkárosításról

–

Prezentáció, poszter a tervezett, illetve élménybeszámoló az átélt utazási élményekről

–

Virtuális utazás megtervezése egy kiválasztott turisztikai célpont meglátogatására

–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a turizmus okozta környezetkárosításról

–

Vita a közösségi média használatának a turizmusra gyakorolt előnyeiről és veszélyeiről

–

Tapasztalatcsere az e-vásárlásról

–

Információgyűjtés az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokról

–

Visszatekintő beszélgetés a szülőkkel, nagyszülőkkel az ő fiatalkorukban elérhető
szolgáltatásokról. A tapasztalatok tanórai közös megbeszélése, értelmezése

TÉMAKÖR: Az éghajlatváltozás kérdései
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri az éghajlatváltozás következményeit a különböző földrajzi övek természeti és
társadalmi-gazdasági folyamataiban;

–

megfogalmaz az éghajlatváltozás mérséklését segítő, illetve a megváltozó éghajlati
sajátosságokhoz történő alkalmazkodást segítő egyéni és társadalmi stratégiákat;

–

érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati
összefüggéseit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákat mond a Föld klímaváltozás következményeivel leginkább érintett területeire,
értékeli a Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémákat;

–

értelmezi az éghajlatváltozással kapcsolatban megjelenő híreket, és önálló véleményt
fogalmaz meg ezekről;

–

belátja, hogy az éghajlatváltozás bolygónk egészének jelenét és jövőjét is meghatározza,
elkötelezett a klímavédelem iránt.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és
antropogén) okainak értelmezése kapcsán
 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és
az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán
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 Változik-e éghajlatunk? Miért jegesedett el az északi félgömb? A jégkorszakot követő
éghajlatváltozások bizonyítékai
 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás jeleinek bemutatása a különböző földrajzi
övekben
 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás,
élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági
károk) magyarázata
 Az éghajlatváltozás következményei a Kárpát-medencében
 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetősége, nemzetközi
összefogás az éghajlatváltozás megállítása érdekében
FOGALMAK
El Niño, La Niña
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák,
szemelvények alapján
 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák (pl. tengerszint-emelkedés,
elsivatagosodás, jégolvadás) ábrázolása térképen
 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és
rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján
 Mit tehet egy középiskolás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
 Az éghajlatváltozás okainak és következményeinek rendszerezése gondolattérképen
 Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése az éghajlatváltozást tagadók
bírósági tárgyalására
 Szöveges és vizuális magyarázatok készítése fogalmak (pl. El Niño, La Niña)
értelmezéséhez
 Ötletgyár: az éghajlatváltozás mérséklésének lehetőségei az egyén számára
 Virtuális séta a tengerszint-emelkedéssel, a parterózióval és a felszín alatti vizek sósabbá
válásával (ivóvíz mennyiségének csökkenése) sújtott Tuvalun és Kiribatin, a látottak közös
megbeszélése, véleményütköztetés
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 Az édesvíz szerepének és gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel
(a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, a
vízhiány mint konfliktusforrás)
 Véleményütköztetés az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének
lehetőségeiről

TÉMAKÖR: A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi
vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a víz mint erőforrás gazdasági és társadalmi folyamatokra gyakorolt szerepét;

–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyeket és ezek esetleges bekövetkeztének
következményeit, a károk mérséklésének lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészlet stratégiai jelentőségét földünkön;

–

törekszik a környezettudatos vízfelhasználásra;

–

reálisan értékeli a vízburok érzékenységének, sérülékenységének összefüggéseit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)

–

Az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű
magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése a víz mint korlátosan
rendelkezésre álló természeti erőforrás megismerésén keresztül

–

A vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme, a személyes szerepvállalás lehetőségei

–

Egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és
értelmezésével a vízburok érzékenysége, sérülékenysége összefüggéseinek megismerése

–

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése
kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése

–

A Föld vízkészlete, az édesvíz jelenlétének térbeli különbségei a Föld felszínén

–

A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői, gazdasági jelentőségük,
környezeti érzékenységük összevetése
1099

–

A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, vihardagály, cunami)

FOGALMAK
öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia, vízlábnyom, vízhiány
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba

–

Saját háztartás vízfogyasztásának megfigyelése; a tapasztalatok alapján javaslatok
megfogalmazása a vízfogyasztás csökkentésére

–

Újságcikkek gyűjtése és bemutatása a vízszennyezés témakörében

–

A

vízburok

témakörével

kapcsolatos

ismeretek

mindennapi

életben

történő

alkalmazásának erősítése: egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása
–

A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése

–

Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, valamint
adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről

–

Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében (például: Aral-tó, gleccserek)

TÉMAKÖR: Hulladéktermelés és -felhasználás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a hulladék keletkezésének és hasznosításának folyamatát, kapcsolatát a fogyasztás
és az életminőség változásával;

–

igazolja a hulladékmennyiség növekedésének környezeti, egészségügyi következményeit,
a tudatos fogyasztói magatartás és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

tudatos szerepvállalásra képes a hulladék által okozott környezeti problémák
mérséklésében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás folyamatának ismeretével a rendszerszintű
gondolkodás, az analizálás és a szintetizálás fejlesztése
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–

A hulladéktermelés csökkentésének és a hulladék újrafelhasználásának innovatív és kreatív
módon történő kialakítása egyéni és közösségi szinten, ezáltal a környezettudatos és
felelősségteljes életvitel fontosságának erősítése

–

A tanuló proaktív és preventív társadalmi szerepvállalásának erősítése

–

A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, hatása az emberiség hulladéktermelési
szokásaira

–

A gyerekek és a hulladék: hasonlóságok és ellentétek a világ különböző térségeiben

–

A hulladék által okozott környezeti problémák és egészségkárosító folyamatok
megismerése, megelőző és mérséklési lehetőségek, a mindennapi életbe illeszthető
megoldási javaslatok

FOGALMAK
hulladékgazdálkodás, környezettudatos életvitel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a hulladékfelhasználás lokális lehetőségeiről

–

Látogatás a helyi hulladékudvarban, hulladékválogató telepen

–

Saját háztartás hulladéktermelésének megfigyelése és a megfigyeltekről napló készítése; a
tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása a háztartás hulladéktermelésének
csökkentésére

–

Információs poszter készítése a helyi hulladékfelhasználásról, települési szintű javaslatok
kidolgozása a közösségi hulladékcsökkentésre a fenntarthatóság jegyében

–

Ötletbörze: példák a „nulla hulladék” életmód megvalósítására

–

Ötletbörze a hulladékfelhasználásról: műanyag kupakok, PET-palackok, használt ruhák,
papírhulladék saját háztartásban történő újrahasznosítása

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hulladékprobléma feldolgozása saját kutatás
alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények kiscsoportos
elemzése a hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás fókuszából

–

A közösségi médiasegítségével az osztály hulladékcsökkentő akciójának bemutatása

–

Képregény-

és

karikatúraverseny

a

hulladéktermelés-hulladékgazdálkodás-

újrafelhasználás jegyében
–

Mini-előadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás témakörében
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–

Szemétből művészi: műanyag kupakok, PET palackok, használt ruhák, papírhulladék
kreatív és művészi újrafelhasználása, kiállítás szervezése az elkészült munkákból

TÉMAKÖR: A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri a természeti katasztrófahelyzeteket, érti kialakulásuk okát, ismeri mérséklésük
lehetőségeit;

–

megkülönbözteti a természeti és az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített
katasztrófahelyzeteket, javaslatot fogalmaz meg a károk megelőzésére, illetve
mérséklésére;

–

felismeri

a

természeti

katasztrófahelyzetek

kialakulásához

vezető

folyamatok

összefüggéseit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

veszélyhelyzetekben körültekintő, felelős döntések meghozatalára képes;

–

szűkebb és tágabb környezetében extrém időjárási helyzetekből adódó problémákat
azonosít, magyarázza kialakulásuk okait;

–

véleményt alkot természeti katasztrófákat, valamint a klímaváltozás következményeit
feldolgozó szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, információkról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a természeti katasztrófák természeti,
társadalmi és gazdasági okai és következményei kapcsán
 Az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített katasztrófahelyzetek és az emberi
tevékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek kialakulása közötti különbségek
bemutatása
 Az aszály, az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat felismerése; az El
Niño, az erdőirtás, a talaj kiszáradása, az állattenyésztés és a növényborítás csökkenése,
valamint a sivatag terjedése közötti logikai összefüggések értelmezése példák
bemutatásával (pl. Száhel-öv, Ausztrália)
 Erdőtüzek gyakoribbá válásának okai, példák segítségével (pl. Kalifornia, Görögország)
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 Az árvizek gyakoribbá válásának okai és következményei (éghajlatváltozás, szélsőséges
időjárás, heves, intenzív csapadékhullás, gyakoribb villámárvíz, talajerózió) példák alapján
(pl. Dél-Ázsia)
 A tengerszint emelkedésének okai (éghajlatváltozás, a tengervíz hőtágulása, gleccser és a
belföldi jégtakaró olvadása) és következményei (parterózió, felszín alatti vizek sósabbá
válása, ivóvíz mennyiségének csökkenése) példák bemutatásával (pl. Óceánia, Kiribati,
Tuvalu)
 Az extrém időjárási jelenségek (heves záporok, zivatarok, villámlás) jellemzői, földrajzi
elterjedésük; teendők az időjárási jelenségek előtt, közben és után
 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmigazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások,
lakosság), az okok közötti összefüggések értelmezése
FOGALMAK
természeti katasztrófa (emberi tevékenység által okozott vagy befolyásolt, emberi tevékenység
által nem befolyásolt), földcsuszamlás, permafroszt
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
–

Mit tehet egy középiskolás az emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófák
megelőzése érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, megvitatása

–

A természeti katasztrófák rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott természeti
katasztrófa által okozott káresemény tárgyalására

–

Szöveges és vizuális magyarázatok készítése különböző fogalmak (pl. földcsuszamlás,
lavina, tengerszint emelkedése, extrém időjárás) értelmezéséhez

–

Ötletgyár a természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elkerülésére, a meglévő problémák
hatásának mérséklésére (pl. árvíz, extrém időjárási jelenségek, földrengés, cunami)

TÉMAKÖR: A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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–

ismeri a környezet megóvása érdekében tevékenykedő meghatározó hazai és nemzetközi
szervezeteket, megérti a széles körű összefogás és együttműködés fontosságát;

–

ismer a föld jövőjére vonatkozó modelleket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli a környezeti veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket, illetve kockázatokat;

–

saját élethelyzetében törekszik a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó
magatartásra, illetve döntések meghozatalára.

–

képes antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló megoldási
javaslatok megfogalmazására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi vonatkozású természeti és társadalmi-gazdasági problémák és válsághelyzetek
kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő
gondolkodás, valamint a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás
fejlesztése

–

A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági
következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése

–

A Föld jövőjére vonatkozó modellek és tendenciák: a természetes és az antropogén eredetű
folyamatok (káros) környezeti hatásai

–

Meghatározó jelentőségű emberek és szervezetek munkája egy élhetőbb Földért

–

Az antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló egyéni és
közösségi megoldási javaslatok és tervek

FOGALMAK
mikroműanyag, zöld technológia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése az antropogén eredetű, káros környezeti hatásokról és
következményeikről

–

Információs poszter készítése egy választott környezeti hatás mérséklésére irányuló egyéni
és/vagy közösségi kezdeményezésről

–

Iskolai minikonferencia szervezése meghívott előadóval, innovatív és gyakorlati megoldási
javaslatok kivitelezésével
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–

Ötletbörze a tanuló mindennapi életébe illeszthető, pozitív gyakorlatokról, amelyekkel
lokálisan hozzájárulhat egy élhetőbb Földért

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények, zenei vagy
egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése

–

Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében

–

Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével vagy nemzetközi szervezetek
munkájával, akik/amelyek sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető jövőjéért, magyar példák
felkutatása

–

Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében
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Bevezetés
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
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A mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében meghatározott időpontban és módon
kerül integrálásra a két témahét.

Földrajz – 11. évfolyam
A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel,
kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola
9. és 10. osztályában elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A
tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli
következményeire összpontosít, építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges
adatforrásokból megszerezhető információkra.
A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat állítja a
középpontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi életünket, de akár az
emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.
Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított földrajzi tudás
és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatása. A tananyag
tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi
ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját
tapasztalatok tanórai alkalmazására.
A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor a tanuló
biztonsággal eligazodjon a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteit
alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló felnőtt
élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és a környezeti kockázatokat, tudjon
helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet,
valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.
A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló felelősen döntsön az
állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy későbbi
élete folyamán önállóan gyarapítsa tovább földrajzi ismereteit.
A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez,
megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott
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gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá
váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell
járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a
digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a
megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, támogassa az
egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését.
Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és
környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például
terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok,
térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén).
A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve
értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció
fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló
egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi
tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz
kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások
értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez.
A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ
nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló
digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális
térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi
összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett
fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő, mérlegelő szemléletének
kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy
csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás
hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs
képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák
kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a
gondolkodási

készségek,

modellkísérleteken

alapuló

elsősorban

az

tapasztalást

elemzés,
követő

a

rendszerezés,

következtetés

és

a

valós

vagy

problémamegoldás

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő
azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi
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folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe
kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel
párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák
végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek
kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi
témák

feldolgozásával

hozzájárul

a

világ

társadalmi-kulturális

sokszínűségének

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet
kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során
lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek
alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív
módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő
konfliktusokat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ
társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális
értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális
értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy
csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok
hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén
napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben
hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a
körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern
gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a
munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a
vállalkozói kompetencia fejlődésére.
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A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó

8

igények, átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vonatkozásai

8

Demográfiai válsághelyzetek és következményei

9

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a

9

hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti
következmények
Az éghajlatváltozás kérdései

7

A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi

7

vonatkozásai
Hulladéktermelés és -felhasználás

7

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata

8

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?

7

Év végi összefoglalás

2

Összes óraszám

72

TÉMAKÖR: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények,
átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

környezeti szemlélettel rendelkezik a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával
kapcsolatos információk megítélésében;

–

felismeri

a

környezeti

szempontok

érvényesítésének

fontosságát

napjaink

energiagazdaságában és a nyersanyagok kitermelésében.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

érti a gazdaság energia- és nyersanyagigényének változásához, átalakulásához vezető
folyamatokat;
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–

bemutatja a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók, illetve az azokat felhasználók
térbeli elhelyezkedésének átalakulását és összefüggéseit;

–

érveket fogalmaz meg az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti
szempontok érvényesítése érdekében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, hagyományos és nem hagyományos
szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok

–

Megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségek (hő, áram)

–

Környezeti

szemléletformálás

a

fosszilis

energiahordozók

és

a

klímaváltozás

kapcsolatrendszerének megértésén keresztül
–

Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek. Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése
a kőzetek kémiai összetétele, a technológia fejlettsége és a gazdasági környezet között

–

A rendszerszintű, analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése az uránbányászat,
atomenergia, radioaktív hulladéklerakás vertikum megismerésén és megértésén keresztül

–

Környezetvédelmi szemlélet fejlesztése a meddőhányók lerakása, kezelése és
újrahasznosítása kapcsán

–

Az ipar időben változó nyersanyagigénye. A periódusos rendszer egyes elemeinek ipari
felhasználása és előfordulásuk a litoszférában (ásványokban, kőzetekben)

–

Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a nyersanyag és a fosszilis
energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének elemzése kapcsán

–

Szemléletformálás erősítése az ipar fejlődése során változó nyersanyagigények felismerése
kapcsán: a 21. században újabb és újabb kőzetek válnak érccé

–

A felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi és fenntarthatósági
érdekek és érvek mentén

FOGALMAK
megújuló és nem megújuló, energiahatékonyság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Mobiltelefonban lévő elemeket hordozó ásványok és kőzetek felkutatása, előfordulási
helyük és gyakoriságuk

–

Kémia és földrajz tantárgyi kapcsolatok erősítése. Önálló vagy kooperatív technika
alkalmazása: a periódusos rendszer egy tetszőleges elemének ipari felhasználása,
előfordulása ásványokban, kőzetekben, bányászata
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–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés a nyersanyagigények időbeli
változásával kapcsolatban

–

Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés az olaj árának időbeli
változásával kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai,
gazdasági környezet változása között

–

Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének
prognózisaival és következményeivel kapcsolatban

–

Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése

–

Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy
ilyen létesítmény felkeresése

TÉMAKÖR: Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

érti a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás gazdasági és környezeti
összefüggéseit;

–

ismeri a bio- és ökogazdálkodás sajátosságait;

–

megfogalmazza az élelmiszerhiány és a pazarlás együttes jelenlétének okait, magyarázza a
probléma megoldására tett lépések kétarcúságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeinek
megfelelően törekszik ennek megvalósítására;

–

érti és hazai, valamint nemzetközi példákkal támasztja alá a mezőgazdasági termelés
környezeti vonzatait;

–

önálló véleményt fogalmaz meg az különféle táplálkozási szokásokról, a túlfogyasztás
egészségügyi veszélyeiről.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelésre ható természeti és
társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével

–

Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelés vonzatai
(talajhasználat, kemikáliák, öntözés, vízkészlet változása, erdőirtás, talajerózió,
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mezőgazdasági területek csökkenése, energiafelhasználás, fenntarthatóság) közötti
kapcsolatok értelmezése által
–

Az

egyéni

és

közösségi

felelősségvállalás

formálása

az

élelmiszer-termelés

ellentmondásainak, az élelmiszerhiány és a túltermelés okainak feltárása által
–

A felelős és környezettudatos gondolkodás fejlesztése az öko- és a biogazdálkodás
jellemzőinek és kritikájának megismerésével

–

Az élelmiszer-kereskedelem hazai és nemzetközi jellemzői, a fair trade kereskedelem, az
élelmezési válság mint a globális kapitalizmus következményének bemutatása

–

Az élelmiszer-pazarlás okai, megoldási lehetőségei, az élelmiszerbankok jelentősége,
genetikailag módosított termékek (GMO) az élelmiszer-ellátásban

–

A tudatos és helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemzői, különböző táplálkozási
szokások (vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus stb.)

FOGALMAK
fair trade, élelmiszer-pazarlás, élelmiszerbank, GMO, ökogazdálkodás, biogazdálkodás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Képek, leírások alapján a mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák
felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása

–

Adatok, térképek elemzése az élelmiszerválság időbeli alakulásáról

–

Gondolattérkép készítése az éhezés és a túltápláltság okairól

–

A család élelmiszer-veszteségének kiszámítása, a felmérés folyamatának megtervezése

–

Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Érvelés mellette és ellene

–

Érvelés a szezonális és a közelben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett és ellen

–

Növényi vagy állati eredetű élelmiszerekkel gazdaságosabb táplálkozni? Érvelés a
táplálkozási és energiapiramis értelmezése alapján

–

Statisztika készítése az osztály tanulói által elfogyasztott növényi és állati eredetű táplálék
arányának meghatározása céljából

–

Túlzott vagy felesleges élelmiszer-fogyasztásra csábító reklámok, reklámszlogenek
összegyűjtése, azok értelmezése és magyarázata

–

Az élelmiszerválság által sújtott országok, térségek ábrázolása térképen az okok
feltüntetésével

–

Mit tehet egy középiskolás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
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–

Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a
tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról

–

A talajt ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy, az élelmiszer-termelés
következtében bekövetkezett környezeti káresemény tárgyalására

–

Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal

–

Virtuális vagy lehetőség szerint valódi séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös
megbeszélése

–

Véleményütköztetés az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmakról

–

Érvelés a génmódosított élőlények termesztése és fogyasztása mellett és ellen

TÉMAKÖR: Demográfiai válsághelyzetek és következményei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

megnevezi a demográfiai válsághelyzetek kialakulásához vezető okokat és azok
társadalmi-gazdasági összefüggéseit;

–

összeveti a földünk különböző térségeiben jelenleg egyidőben jelenlévő demográfiai
folyamatokat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli napjaink demográfiai válságfolyamatait, a megoldásukra hozott
intézkedéseket;

–

önálló véleményt fogalmaz meg a demográfiai folyamatokkal kapcsolatban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a térben és időben különböző
okokból kialakuló demográfiai változások magyarázata alapján

–

A veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése, a
tanuló felelős, proaktív és preventív magatartásának erősítése a demográfiai változások és
válsághelyzetek társadalmi és gazdasági következményeinek bemutatásával

–

A demográfiai válsághelyzetek és következményeik komplex értelmezése, a hatásokra való
felkészülés és cselekvés képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló érzékenyítése az
eltérő gazdasági és kulturális hátterű emberek problémái iránt
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–

Eltérő térségek – eltérő demográfiai problémák: A Föld különböző térségeinek népességét
befolyásoló természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések

–

A demográfiai válság változások rövid és hosszú távú következményei és kockázatai
hazánkban és a világon (gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi vonatkozások,
migráció)

–

Megoldási lehetőségek és alkalmazkodási stratégiák egyéni, közösségi, nemzeti és
nemzetközi szinten

FOGALMAK
családpolitika, demográfiai folyamatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó
természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól

–

Napi hírek alapján Magyarország demográfiai problémáinak és megoldási lehetőségeinek
kiscsoportos megbeszélése

–

Egy-egy migrációs probléma kronológiájának elkészítése

–

Akcióterv készítése a fogadó társadalmak problémáiról és megoldási stratégiáiról
(projektmunka)

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hazai vagy nemzetközi demográfiai probléma
feldolgozása saját kutatás alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának megismerése szépirodalmi és
kortárs kulturális példák alapján

–

A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának bemutatása a drámapedagógia
eszközeivel

–

A Föld népessége 2050-ben: kreatív pályázat szervezése (esszé, vers, próza, montázs, rajz,
festmény, plasztika)

TÉMAKÖR: Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a
hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a szolgáltatások felértékelődő szerepét napjaink társadalmi-gazdasági életében;
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–

összehasonlítja a közlekedési-szállítási módok, illetve a turizmus különböző típusainak
gazdasági-környezeti sajátosságait, összefüggéseit;

–

példákkal igazolja a világháló nyújtotta hálózatosodási lehetőségek előnyeit és veszélyeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

képes környezeti szempontok mérlegelésére a szolgáltatások igénybevételekor;

–

ismeri a közlekedés környezetkárosító folyamatait, érti következményeit;

–

személyes döntéseiben a környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal jellemzi.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi összefüggések felismerésének fejlesztése a közlekedés mint gazdasági ág
szerepének, társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló hatásának igazolásával, a 21.
századi közlekedési hálózatok sajátos vonásainak bemutatásával

–

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a közlekedés mindennapi életet befolyásoló
szerepének, az utazástervezés napi gyakorlatának leírásával

–

A környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal igényének elmélyítése a közlekedési
eredetű környezetkárosítás felismerésével, a mérséklés lehetőségeinek megnevezésével

–

A természeti és a társadalmi-kulturális értékek megismerése és megőrzése iránti igény
elmélyítése, érdeklődés kialakítása más kultúrák értékeinek megismerése iránt turisztikai
vonzerők, célpontok megnevezésével, bemutatásával

–

A fenntarthatóságot szem előtt tartó utazói magatartás kialakítása a turizmus különböző
típusainak (pl. tömegturizmus, ökoturizmus) összehasonlításával

–

Az összefüggésekben való, logikus gondolkodás képességének fejlesztése a szolgáltatások
bővülése és a világháló nyújtotta lehetőségek közötti kapcsolatok felismerésével

–

A tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése az e-vásárlás jellemzőinek megismerésével

FOGALMAK
tömegturizmus, ökoturizmus, luxusturizmus, szolgáltatás- és bevásárlóturizmus, e-bank, eügyintézés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Adatok gyűjtése és szemléletes ábrázolása a közlekedés, a szállítás gazdasági szerepének
igazolására

–

Legyőzhető távolságok – virtuális kiállítás tervezése, prezentáció készítése a közlekedés
20-21. századi fejlődésének bemutatására

–

Utazástervezési, logisztikai feladatok megoldása a világháló segítségével
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–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a közlekedés okozta környezetkárosításról

–

Prezentáció, poszter a tervezett, illetve élménybeszámoló az átélt utazási élményekről

–

Virtuális utazás megtervezése egy kiválasztott turisztikai célpont meglátogatására

–

Információgyűjtés és beszámoló készítése a turizmus okozta környezetkárosításról

–

Vita a közösségi média használatának a turizmusra gyakorolt előnyeiről és veszélyeiről

–

Tapasztalatcsere az e-vásárlásról

–

Információgyűjtés az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokról

–

Visszatekintő beszélgetés a szülőkkel, nagyszülőkkel az ő fiatalkorukban elérhető
szolgáltatásokról. A tapasztalatok tanórai közös megbeszélése, értelmezése

TÉMAKÖR: Az éghajlatváltozás kérdései
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri az éghajlatváltozás következményeit a különböző földrajzi övek természeti és
társadalmi-gazdasági folyamataiban;

–

megfogalmaz az éghajlatváltozás mérséklését segítő, illetve a megváltozó éghajlati
sajátosságokhoz történő alkalmazkodást segítő egyéni és társadalmi stratégiákat;

–

érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati
összefüggéseit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

példákat mond a Föld klímaváltozás következményeivel leginkább érintett területeire,
értékeli a Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémákat;

–

értelmezi az éghajlatváltozással kapcsolatban megjelenő híreket, és önálló véleményt
fogalmaz meg ezekről;

–

belátja, hogy az éghajlatváltozás bolygónk egészének jelenét és jövőjét is meghatározza,
elkötelezett a klímavédelem iránt.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és
antropogén) okainak értelmezése kapcsán
 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és
az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán
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 Változik-e éghajlatunk? Miért jegesedett el az északi félgömb? A jégkorszakot követő
éghajlatváltozások bizonyítékai
 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás jeleinek bemutatása a különböző földrajzi
övekben
 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás,
élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági
károk) magyarázata
 Az éghajlatváltozás következményei a Kárpát-medencében
 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetősége, nemzetközi
összefogás az éghajlatváltozás megállítása érdekében
FOGALMAK
El Niño, La Niña
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák,
szemelvények alapján
 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák (pl. tengerszint-emelkedés,
elsivatagosodás, jégolvadás) ábrázolása térképen
 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és
rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján
 Mit tehet egy középiskolás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében? – ötletbörze, a
javaslatok rendszerezése, megvitatása
 Az éghajlatváltozás okainak és következményeinek rendszerezése gondolattérképen
 Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése az éghajlatváltozást tagadók
bírósági tárgyalására
 Szöveges és vizuális magyarázatok készítése fogalmak (pl. El Niño, La Niña)
értelmezéséhez
 Ötletgyár: az éghajlatváltozás mérséklésének lehetőségei az egyén számára
 Virtuális séta a tengerszint-emelkedéssel, a parterózióval és a felszín alatti vizek sósabbá
válásával (ivóvíz mennyiségének csökkenése) sújtott Tuvalun és Kiribatin, a látottak közös
megbeszélése, véleményütköztetés
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 Az édesvíz szerepének és gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel
(a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, a
vízhiány mint konfliktusforrás)
 Véleményütköztetés az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének
lehetőségeiről

TÉMAKÖR: A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi
vonatkozásai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

igazolja a víz mint erőforrás gazdasági és társadalmi folyamatokra gyakorolt szerepét;

–

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyeket és ezek esetleges bekövetkeztének
következményeit, a károk mérséklésének lehetőségeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

belátja a megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészlet stratégiai jelentőségét földünkön;

–

törekszik a környezettudatos vízfelhasználásra;

–

reálisan értékeli a vízburok érzékenységének, sérülékenységének összefüggéseit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe
(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció)

–

Az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű
magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése a víz mint korlátosan
rendelkezésre álló természeti erőforrás megismerésén keresztül

–

A vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme, a személyes szerepvállalás lehetőségei

–

Egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és
értelmezésével a vízburok érzékenysége, sérülékenysége összefüggéseinek megismerése

–

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése
kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése

–

A Föld vízkészlete, az édesvíz jelenlétének térbeli különbségei a Föld felszínén

–

A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői, gazdasági jelentőségük,
környezeti érzékenységük összevetése
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–

A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, vihardagály, cunami)

FOGALMAK
öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia, vízlábnyom, vízhiány
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba

–

Saját háztartás vízfogyasztásának megfigyelése; a tapasztalatok alapján javaslatok
megfogalmazása a vízfogyasztás csökkentésére

–

Újságcikkek gyűjtése és bemutatása a vízszennyezés témakörében

–

A

vízburok

témakörével

kapcsolatos

ismeretek

mindennapi

életben

történő

alkalmazásának erősítése: egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása
–

A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése

–

Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, valamint
adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről

–

Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának
összehasonlító vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében (például: Aral-tó, gleccserek)

TÉMAKÖR: Hulladéktermelés és -felhasználás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

ismeri a hulladék keletkezésének és hasznosításának folyamatát, kapcsolatát a fogyasztás
és az életminőség változásával;

–

igazolja a hulladékmennyiség növekedésének környezeti, egészségügyi következményeit,
a tudatos fogyasztói magatartás és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

tudatos szerepvállalásra képes a hulladék által okozott környezeti problémák
mérséklésében.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás folyamatának ismeretével a rendszerszintű
gondolkodás, az analizálás és a szintetizálás fejlesztése
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–

A hulladéktermelés csökkentésének és a hulladék újrafelhasználásának innovatív és kreatív
módon történő kialakítása egyéni és közösségi szinten, ezáltal a környezettudatos és
felelősségteljes életvitel fontosságának erősítése

–

A tanuló proaktív és preventív társadalmi szerepvállalásának erősítése

–

A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, hatása az emberiség hulladéktermelési
szokásaira

–

A gyerekek és a hulladék: hasonlóságok és ellentétek a világ különböző térségeiben

–

A hulladék által okozott környezeti problémák és egészségkárosító folyamatok
megismerése, megelőző és mérséklési lehetőségek, a mindennapi életbe illeszthető
megoldási javaslatok

FOGALMAK
hulladékgazdálkodás, környezettudatos életvitel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése a hulladékfelhasználás lokális lehetőségeiről

–

Látogatás a helyi hulladékudvarban, hulladékválogató telepen

–

Saját háztartás hulladéktermelésének megfigyelése és a megfigyeltekről napló készítése; a
tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása a háztartás hulladéktermelésének
csökkentésére

–

Információs poszter készítése a helyi hulladékfelhasználásról, települési szintű javaslatok
kidolgozása a közösségi hulladékcsökkentésre a fenntarthatóság jegyében

–

Ötletbörze: példák a „nulla hulladék” életmód megvalósítására

–

Ötletbörze a hulladékfelhasználásról: műanyag kupakok, PET-palackok, használt ruhák,
papírhulladék saját háztartásban történő újrahasznosítása

–

Oknyomozó újságírás: szabadon választott hulladékprobléma feldolgozása saját kutatás
alapján egy oknyomozó újságcikk keretében

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények kiscsoportos
elemzése a hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás fókuszából

–

A közösségi médiasegítségével az osztály hulladékcsökkentő akciójának bemutatása

–

Képregény-

és

karikatúraverseny

a

hulladéktermelés-hulladékgazdálkodás-

újrafelhasználás jegyében
–

Mini-előadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás témakörében
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–

Szemétből művészi: műanyag kupakok, PET palackok, használt ruhák, papírhulladék
kreatív és művészi újrafelhasználása, kiállítás szervezése az elkészült munkákból

TÉMAKÖR: A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

felismeri a természeti katasztrófahelyzeteket, érti kialakulásuk okát, ismeri mérséklésük
lehetőségeit;

–

megkülönbözteti a természeti és az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített
katasztrófahelyzeteket, javaslatot fogalmaz meg a károk megelőzésére, illetve
mérséklésére;

–

felismeri

a

természeti

katasztrófahelyzetek

kialakulásához

vezető

folyamatok

összefüggéseit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

veszélyhelyzetekben körültekintő, felelős döntések meghozatalára képes;

–

szűkebb és tágabb környezetében extrém időjárási helyzetekből adódó problémákat
azonosít, magyarázza kialakulásuk okait;

–

véleményt alkot természeti katasztrófákat, valamint a klímaváltozás következményeit
feldolgozó szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, információkról.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a természeti katasztrófák természeti,
társadalmi és gazdasági okai és következményei kapcsán
 Az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített katasztrófahelyzetek és az emberi
tevékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek kialakulása közötti különbségek
bemutatása
 Az aszály, az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat felismerése; az El
Niño, az erdőirtás, a talaj kiszáradása, az állattenyésztés és a növényborítás csökkenése,
valamint a sivatag terjedése közötti logikai összefüggések értelmezése példák
bemutatásával (pl. Száhel-öv, Ausztrália)
 Erdőtüzek gyakoribbá válásának okai, példák segítségével (pl. Kalifornia, Görögország)
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 Az árvizek gyakoribbá válásának okai és következményei (éghajlatváltozás, szélsőséges
időjárás, heves, intenzív csapadékhullás, gyakoribb villámárvíz, talajerózió) példák alapján
(pl. Dél-Ázsia)
 A tengerszint emelkedésének okai (éghajlatváltozás, a tengervíz hőtágulása, gleccser és a
belföldi jégtakaró olvadása) és következményei (parterózió, felszín alatti vizek sósabbá
válása, ivóvíz mennyiségének csökkenése) példák bemutatásával (pl. Óceánia, Kiribati,
Tuvalu)
 Az extrém időjárási jelenségek (heves záporok, zivatarok, villámlás) jellemzői, földrajzi
elterjedésük; teendők az időjárási jelenségek előtt, közben és után
 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmigazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások,
lakosság), az okok közötti összefüggések értelmezése
FOGALMAK
természeti katasztrófa (emberi tevékenység által okozott vagy befolyásolt, emberi tevékenység
által nem befolyásolt), földcsuszamlás, permafroszt
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Természeti

katasztrófák

felismerése,

kialakulásuk

magyarázata,

mérséklésük

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján
–

Mit tehet egy középiskolás az emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófák
megelőzése érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, megvitatása

–

A természeti katasztrófák rendszerezése gondolattérképen

–

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott természeti
katasztrófa által okozott káresemény tárgyalására

–

Szöveges és vizuális magyarázatok készítése különböző fogalmak (pl. földcsuszamlás,
lavina, tengerszint emelkedése, extrém időjárás) értelmezéséhez

–

Ötletgyár a természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elkerülésére, a meglévő problémák
hatásának mérséklésére (pl. árvíz, extrém időjárási jelenségek, földrengés, cunami)

TÉMAKÖR: A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld?
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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–

ismeri a környezet megóvása érdekében tevékenykedő meghatározó hazai és nemzetközi
szervezeteket, megérti a széles körű összefogás és együttműködés fontosságát;

–

ismer a föld jövőjére vonatkozó modelleket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–

reálisan értékeli a környezeti veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket, illetve kockázatokat;

–

saját élethelyzetében törekszik a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó
magatartásra, illetve döntések meghozatalára.

–

képes antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló megoldási
javaslatok megfogalmazására.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–

A földrajzi vonatkozású természeti és társadalmi-gazdasági problémák és válsághelyzetek
kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő
gondolkodás, valamint a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás
fejlesztése

–

A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági
következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési
képességének kialakítása és fejlesztése

–

A Föld jövőjére vonatkozó modellek és tendenciák: a természetes és az antropogén eredetű
folyamatok (káros) környezeti hatásai

–

Meghatározó jelentőségű emberek és szervezetek munkája egy élhetőbb Földért

–

Az antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló egyéni és
közösségi megoldási javaslatok és tervek

FOGALMAK
mikroműanyag, zöld technológia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
–

Gondolattérkép készítése az antropogén eredetű, káros környezeti hatásokról és
következményeikről

–

Információs poszter készítése egy választott környezeti hatás mérséklésére irányuló egyéni
és/vagy közösségi kezdeményezésről

–

Iskolai minikonferencia szervezése meghívott előadóval, innovatív és gyakorlati megoldási
javaslatok kivitelezésével
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–

Ötletbörze a tanuló mindennapi életébe illeszthető, pozitív gyakorlatokról, amelyekkel
lokálisan hozzájárulhat egy élhetőbb Földért

–

A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények, zenei vagy
egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése

–

Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében

–

Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével vagy nemzetközi szervezetek
munkájával, akik/amelyek sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető jövőjéért, magyar példák
felkutatása

–

Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás
korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében
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MÁSODIK IDEGEN NYELV
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
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A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
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kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
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Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.
9–10. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek
tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása
a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is
információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében
segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési
szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez
kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás
kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban
csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik
az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen
nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció
ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul
szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a
minimumként előírt A2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az
önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
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Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,
amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
A tematikai egység
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
nevelési-fejlesztési
megértése;
céljai
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajzés animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések,
viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
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A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
megnyilatkozások;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
nevelési-fejlesztési az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
céljai
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
nevelési-fejlesztési válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
céljai
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
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A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
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Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.

Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
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Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a
közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
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MÁSODIK IDEGEN NYELV
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
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A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
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kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.

1142

Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott időpontban és
módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

9–10. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek
tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása
a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is
információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében
segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési
szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez
kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás
kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban
csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik
az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen
nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció
ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul
szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a
minimumként előírt A2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az
önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
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Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,
amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
A tematikai egység
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
nevelési-fejlesztési
megértése;
céljai
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajzés animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések,
viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
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A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
megnyilatkozások;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
nevelési-fejlesztési az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
céljai
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
nevelési-fejlesztési válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
céljai
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
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A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
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Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.

Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
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Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a
közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
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MÁSODIK IDEGEN NYELV
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
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A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
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kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
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Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.
11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan
a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot
tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen
meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan
valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok,
és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen
a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére
olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész
életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon –
különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget
kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi
során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve
gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
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Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
A tematikai egység
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések
nevelési-fejlesztési
lényegének megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló
rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom
lényegének megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk,
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.
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Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő
feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
A tematikai egység
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
nevelési-fejlesztési
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal
és mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.
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A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös
plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben,
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények,
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon
egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek
írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
Ajánlott témakörök
A 9-12. évfolyamokra az egységes ajánlott témakörlista a 10. évfolyam végén található.
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A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
A fejlesztés várt
eredményei a két gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
évfolyamos ciklus Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
végén
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.
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MÁSODIK IDEGEN NYELV
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
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A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
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kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
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Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan
a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot
tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen
meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan
valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok,
és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen
a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére
olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész
életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon –
különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget
kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi
során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve
gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
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Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
A tematikai egység
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések
nevelési-fejlesztési
lényegének megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló
rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom
lényegének megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk,
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő
A tematikai egység feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel,
nevelési-fejlesztési begyakorolt beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
céljai
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
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gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal
és mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.

A fejlesztés tartalma
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Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös
plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben,
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények,
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység

Íráskészség
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Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon
egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek
írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
Ajánlott témakörök
A 9-12. évfolyamokra az egységes ajánlott témakörlista a 10. évfolyam végén található.
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A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
A fejlesztés várt
eredményei a két gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
évfolyamos ciklus Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
végén
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
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elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
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Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.

Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3
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11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

9–10. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek
tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása
a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is
információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében
segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési
szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez
kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás
kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban
csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik
az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen
nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció
ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul
szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a
minimumként előírt A2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az
önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,
1175

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
A tematikai egység
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
nevelési-fejlesztési
megértése;
céljai
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajzés animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések,
viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
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Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
megnyilatkozások;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.
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Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
nevelési-fejlesztési az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
céljai
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
nevelési-fejlesztési válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
céljai
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
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A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
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Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.

Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
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Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a
közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
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elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
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Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.

Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3
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11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

9–10. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek
tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása
a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is
információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében
segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési
szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez
kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás
kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban
csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik
az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen
nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció
ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul
szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a
minimumként előírt A2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az
önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
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Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,
amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
A tematikai egység
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
nevelési-fejlesztési
megértése;
céljai
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajzés animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések,
viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma

1188

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
megnyilatkozások;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
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Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
nevelési-fejlesztési az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
céljai
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.
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Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
nevelési-fejlesztési válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
céljai
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
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Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.

Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a
közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
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módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
1197

hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.

Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
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Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan
a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot
tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen
meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan
valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok,
és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen
a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére
olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész
életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon –
különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget
kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi
során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve
gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
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Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
A tematikai egység
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések
nevelési-fejlesztési
lényegének megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló
rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom
lényegének megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk,
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő
A tematikai egység feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel,
nevelési-fejlesztési begyakorolt beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
céljai
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
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gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal
és mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.

A fejlesztés tartalma
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Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös
plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben,
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények,
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység

Íráskészség
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Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon
egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek
írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
Ajánlott témakörök
A 9-12. évfolyamokra az egységes ajánlott témakörlista a 10. évfolyam végén található.
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A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
A fejlesztés várt
eredményei a két gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
évfolyamos ciklus Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
végén
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.
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Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen
nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből
már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
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módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:

Első idegen nyelv

4. évfolyam
minimumszint

8. évfolyam
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

–

–

A2

Második idegen
nyelv

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az
évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet
ölel fel.

Első idegen
nyelv
Második
idegen
nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
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hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák
általános képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény
helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az
is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat
is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.

Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
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Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan
a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot
tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen
meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan
valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok,
és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen
a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére
olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész
életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon –
különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget
kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi
során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve
gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
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Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
A tematikai egység
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések
nevelési-fejlesztési
lényegének megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló
rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom
lényegének megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk,
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő
A tematikai egység feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel,
nevelési-fejlesztési begyakorolt beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
céljai
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
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gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal
és mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.

A fejlesztés tartalma
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Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös
plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben,
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények,
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység

Íráskészség
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Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon
egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek
írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
Ajánlott témakörök
A 9-12. évfolyamokra az egységes ajánlott témakörlista a 10. évfolyam végén található.
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A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
A fejlesztés várt
eredményei a két gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
évfolyamos ciklus Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
végén
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.
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MÁSODIK IDEGEN NYELV
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Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy polgárai legalább két idegen nyelven tudjanak
kommunikálni. Ezért is fontos, hogy a tanulónak módja legyen a második idegen nyelvet is
hatékonyan elsajátítani, és eljuthasson az önálló nyelvhasználat szintjére. Amennyiben egy
iskola körülményei megfelelőek, és a második idegen nyelv tanulása 7–12. évfolyamokon
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folyamatosan biztosítható, a NAT lehetővé teszi a második nyelv tanulásának megkezdését
hetedik évfolyamtól. A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az idegen
nyelv tanulásában már tapasztalatokat szerezett, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:
4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

Első idegen nyelv

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

Második idegen
nyelv

–

–

A2

A NAT-ban szereplő százalékokban megadott óraszámokat a kerettanterv a következő
óraszámokra fordítja le: 4. évfolyamon heti 2 óra, az 5–12. évfolyamon az első idegen nyelv
tanítására heti 3 óra, a 9–12. évfolyamon a második idegen nyelvre is heti 3 óra jut. Amennyiben
a második idegen nyelv oktatása hetedik évfolyamon elkezdődik, a 7.-től a 12.-ik évfolyamig a
második nyelv oktatására is heti 3 óra jut. A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket
kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4.
évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a
képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.
4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam 12. évfolyam

Első idegen
nyelv

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

Második
idegen nyelv

–

–

–

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
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ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 7–12. évfolyamok számára a második idegen nyelv oktatásához egy közös témalista
készült. Az ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott
intézmény helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája
kitekintést tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák
fejlesztését. Az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok
mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket
is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
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Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

9–10. évfolyam
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk
az európai hatfokú skála második, A2 szintjére, ami lehetővé teszi, hogy egyszerű, mindennapi
helyzetekben rövid, begyakorolt nyelvi eszközökkel kommunikálni tudjanak.
Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra
megfogalmazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az
anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a
digitális kompetencia. A tanulás tartalmai, valamint a munkaformák révén további kapcsolódási
pontok alakulnak ki más műveltségi területek kompetenciáival.
A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani
ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett,
hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is
kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és egyre jobban érdeklődnek a nyelvben
előforduló szabályszerűségek, az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani
jelenségek iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok,
amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent
számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek
alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló
javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi
input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív
tanári visszajelzésnek.
A korábbi témakörök a 9–10. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy
a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontok szerint dolgozzuk fel azokat. Ezek és
az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT más műveltségi
területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével
alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti
motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos
megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára időről időre olyan témák is szóba
kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a
tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok
keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.
Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a
köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos
elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák,
fejlesszék nyelvtudásukat.
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Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a
tanulók számára is átlátható értékelés.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára.
Kívánatos, hogy az értékelés a fejlesztés tartalmának megfelelő nyelvi tevékenységek
során történjen. Ez biztosítja, hogy az értékelés valóban a képzési célokra irányul, és annak
megvalósulásáról ad információt. Ezért az értékelés módját és kritériumait csakúgy, mint az
órai tevékenységeket „A fejlesztés tartalma” rovatban leírtaknak megfelelően célszerű
alakítani.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,
amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
A tematikai egység
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
nevelési-fejlesztési
megértése;
céljai
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajzés animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések,
viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
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Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
megnyilatkozások;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
A tematikai egység
szövegekben;
nevelési-fejlesztési
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
céljai
az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
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a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
nevelési-fejlesztési válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
céljai
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
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Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; hon-

és népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.

Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
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Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
1226

kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a
közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
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Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy polgárai legalább két idegen nyelven tudjanak
kommunikálni. Ezért is fontos, hogy a tanulónak módja legyen a második idegen nyelvet is
hatékonyan elsajátítani, és eljuthasson az önálló nyelvhasználat szintjére. Amennyiben egy
iskola körülményei megfelelőek, és a második idegen nyelv tanulása 7–12. évfolyamokon
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folyamatosan biztosítható, a NAT lehetővé teszi a második nyelv tanulásának megkezdését
hetedik évfolyamtól. A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az idegen
nyelv tanulásában már tapasztalatokat szerezett, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:
4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

Első idegen nyelv

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

Második idegen
nyelv

–

–

A2

A NAT-ban szereplő százalékokban megadott óraszámokat a kerettanterv a következő
óraszámokra fordítja le: 4. évfolyamon heti 2 óra, az 5–12. évfolyamon az első idegen nyelv
tanítására heti 3 óra, a 9–12. évfolyamon a második idegen nyelvre is heti 3 óra jut. Amennyiben
a második idegen nyelv oktatása hetedik évfolyamon elkezdődik, a 7.-től a 12.-ik évfolyamig a
második nyelv oktatására is heti 3 óra jut. A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket
kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4.
évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a
képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.
4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam 12. évfolyam

Első idegen
nyelv

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

Második
idegen nyelv

–

–

–

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
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Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 7–12. évfolyamok számára a második idegen nyelv oktatásához egy közös témalista
készült. Az ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott
intézmény helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája
kitekintést tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák
fejlesztését. Az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok
mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket
is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
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Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.
9–10. évfolyam
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk
az európai hatfokú skála második, A2 szintjére, ami lehetővé teszi, hogy egyszerű, mindennapi
helyzetekben rövid, begyakorolt nyelvi eszközökkel kommunikálni tudjanak.
Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra
megfogalmazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az
anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a
digitális kompetencia. A tanulás tartalmai, valamint a munkaformák révén további kapcsolódási
pontok alakulnak ki más műveltségi területek kompetenciáival.
A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani
ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett,
hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is
kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és egyre jobban érdeklődnek a nyelvben
előforduló szabályszerűségek, az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani
jelenségek iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok,
amelyeket ők maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent
számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek
alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló
javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi
input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív
tanári visszajelzésnek.
A korábbi témakörök a 9–10. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy
a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontok szerint dolgozzuk fel azokat. Ezek és
az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT más műveltségi
területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével
alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti
motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos
megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára időről időre olyan témák is szóba
kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a
tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok
keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.
Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a
köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos
elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák,
fejlesszék nyelvtudásukat.
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Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a
tanulók számára is átlátható értékelés.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára.
Kívánatos, hogy az értékelés a fejlesztés tartalmának megfelelő nyelvi tevékenységek
során történjen. Ez biztosítja, hogy az értékelés valóban a képzési célokra irányul, és annak
megvalósulásáról ad információt. Ezért az értékelés módját és kritériumait csakúgy, mint az
órai tevékenységeket „A fejlesztés tartalma” rovatban leírtaknak megfelelően célszerű
alakítani.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat,
amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is
használatosak.

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi
óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
A tematikai egység
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések
nevelési-fejlesztési
megértése;
céljai
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó
közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos
beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése
világos beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés
levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó
információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajzés animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések,
viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
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Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid
megnyilatkozások;
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló
anyanyelvén és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű
A tematikai egység
szövegekben;
nevelési-fejlesztési
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
céljai
az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
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a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg
lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és
egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon
egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre
nevelési-fejlesztési válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
céljai
tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával
(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment
írása (például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
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Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.
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Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.

Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.

Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
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Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.

Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
1239

kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

A fejlesztés várt
eredményei a
két évfolyamos
ciklus végén

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a
közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és
ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert
témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,
tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
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Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

11. évfolyam
Tantárgy:

Francia nyelv
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020. 06. 28.
MÁSODIK IDEGEN NYELV
Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
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fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy polgárai legalább két idegen nyelven tudjanak
kommunikálni. Ezért is fontos, hogy a tanulónak módja legyen a második idegen nyelvet is
hatékonyan elsajátítani, és eljuthasson az önálló nyelvhasználat szintjére. Amennyiben egy
iskola körülményei megfelelőek, és a második idegen nyelv tanulása 7–12. évfolyamokon
folyamatosan biztosítható, a NAT lehetővé teszi a második nyelv tanulásának megkezdését
hetedik évfolyamtól. A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az idegen
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nyelv tanulásában már tapasztalatokat szerezett, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:
4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

Első idegen nyelv

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

Második idegen
nyelv

–

–

A2

A NAT-ban szereplő százalékokban megadott óraszámokat a kerettanterv a következő
óraszámokra fordítja le: 4. évfolyamon heti 2 óra, az 5–12. évfolyamon az első idegen nyelv
tanítására heti 3 óra, a 9–12. évfolyamon a második idegen nyelvre is heti 3 óra jut. Amennyiben
a második idegen nyelv oktatása hetedik évfolyamon elkezdődik, a 7.-től a 12.-ik évfolyamig a
második nyelv oktatására is heti 3 óra jut. A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket
kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4.
évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a
képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.
4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam 12. évfolyam

Első idegen
nyelv

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

Második
idegen nyelv

–

–

–

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
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és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 7–12. évfolyamok számára a második idegen nyelv oktatásához egy közös témalista
készült. Az ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott
intézmény helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája
kitekintést tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák
fejlesztését. Az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok
mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket
is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3
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11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.

11–12. évfolyam
A második élő idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre, ami az önálló
nyelvhasználatot már lehetővé teszi.
Ebben az életkorban a tanulók már képesek tudatos nyelvtanulókként tanulni a nyelvet.
Alapvető cél a kommunikatív nyelvi kompetencia további fejlesztése autentikus nyelvi anyagok
segítségével. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba tartalmát és céljait
tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
nevelési cél beépíthető.
A nyelvi készségek fejlesztése – a hallott szöveg értése, a beszédkészség, az olvasott
szöveg értése és az íráskészség, az interakció és a nyelvhelyesség – integráltan történik. A tanult
nyelv iránti érdeklődés, a célnyelvi kultúrához való pozitív viszony, valamint a nyelvtanulás
motivációjának fenntartásában fontos szerepet játszanak a felhasznált autentikus és a
korosztálynak megfelelő tartalmú anyagok. A tanulók az órákon alkalmazott változatos
munkaformák segítségével nemcsak a nyelvet sajátítják el, hanem képessé válnak a másokkal
való együttműködésre is. Az idegen nyelv tanítása során építeni kell és lehet a más tárgyak
tanulása során fejlesztett készségekre (szövegértés, szövegalkotás) és tartalmakra is.
A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással
rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják,
nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra
képesek.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák
használatára.
Amennyiben a tanulók a 7. osztályban elkezdik a második idegen nyelv tanulását, a 12.
évfolyam végére a nyelvi szintjük lehetővé teszi a középszintű érettségi letételét. A 12.
évfolyamon ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi
érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat;
megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat
önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak
megoldásában is.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal.
Kívánatos, hogy az értékelés a fejlesztés tartalmának megfelelő nyelvi tevékenységek
során történjen. Ez biztosítja, hogy az értékelés valóban a képzési célokra irányul, és annak
megvalósulásáról ad információt. Ezért az értékelés módját és kritériumait csakúgy, mint az
órai tevékenységeket „A fejlesztés tartalma” rovatban leírtaknak megfelelően célszerű
alakítani.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
A tematikai egység
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések
nevelési-fejlesztési
lényegének megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló
rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom
lényegének megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk,
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.
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Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő
feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
A tematikai egység
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
nevelési-fejlesztési
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal
és mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.
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A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös
plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.

A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben,
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények,
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon
egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek
írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
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Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.

Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
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Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.
Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
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Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
A fejlesztés várt
eredményei a két gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
évfolyamos ciklus Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
végén
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.
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Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző
alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a
helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus,
a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy polgárai legalább két idegen nyelven tudjanak
kommunikálni. Ezért is fontos, hogy a tanulónak módja legyen a második idegen nyelvet is
hatékonyan elsajátítani, és eljuthasson az önálló nyelvhasználat szintjére. Amennyiben egy
iskola körülményei megfelelőek, és a második idegen nyelv tanulása 7–12. évfolyamokon
1255

folyamatosan biztosítható, a NAT lehetővé teszi a második nyelv tanulásának megkezdését
hetedik évfolyamtól. A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az idegen
nyelv tanulásában már tapasztalatokat szerezett, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás
módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a
NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai
referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:
4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

Első idegen nyelv

KER-szintben nem
megadható

A2

B1

Második idegen
nyelv

–

–

A2

A NAT-ban szereplő százalékokban megadott óraszámokat a kerettanterv a következő
óraszámokra fordítja le: 4. évfolyamon heti 2 óra, az 5–12. évfolyamon az első idegen nyelv
tanítására heti 3 óra, a 9–12. évfolyamon a második idegen nyelvre is heti 3 óra jut. Amennyiben
a második idegen nyelv oktatása hetedik évfolyamon elkezdődik, a 7.-től a 12.-ik évfolyamig a
második nyelv oktatására is heti 3 óra jut. A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket
kétéves képzési szakaszokra bontva határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4.
évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a
képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel.
4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam 12. évfolyam

Első idegen
nyelv

KERszintben nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

Második
idegen nyelv

–

–

–

A1

A2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban
nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be
a kerettantervbe.
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Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a
NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több
ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli
és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva,
az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi
kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő
módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek
hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy
tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern
technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási
lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését
támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az
ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett
az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad
alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a
tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való
segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív
megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli
interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben
előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra
vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés
tartalma elnevezésű táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal
való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert
lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 7–12. évfolyamok számára a második idegen nyelv oktatásához egy közös témalista
készült. Az ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott
intézmény helyi tantervével összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája
kitekintést tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák
fejlesztését. Az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok
mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket
is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.
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Időkeret, óraszámok: Francia nyelv (második idegen nyelv)
Heti óraszám

9. évfolyam
3

10. évfolyam
3

11. évfolyam
3

12. évfolyam
3

Az éves órakeret felhasználásának ütemezése, az egyes témakörökre fordított
óraszámok az adott tanulócsoport tudásszintjéhez, haladási üteméhez igazodnak.
A mindenkori törvényi szabályozás szerint és a tanév rendjében meghatározott
időpontban és módon kerül integrálásra a két tematikus témahét.
11–12. évfolyam
A második élő idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre, ami az önálló
nyelvhasználatot már lehetővé teszi.
Ebben az életkorban a tanulók már képesek tudatos nyelvtanulókként tanulni a nyelvet.
Alapvető cél a kommunikatív nyelvi kompetencia további fejlesztése autentikus nyelvi anyagok
segítségével. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba tartalmát és céljait
tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
nevelési cél beépíthető.
A nyelvi készségek fejlesztése – a hallott szöveg értése, a beszédkészség, az olvasott
szöveg értése és az íráskészség, az interakció és a nyelvhelyesség – integráltan történik. A tanult
nyelv iránti érdeklődés, a célnyelvi kultúrához való pozitív viszony, valamint a nyelvtanulás
motivációjának fenntartásában fontos szerepet játszanak a felhasznált autentikus és a
korosztálynak megfelelő tartalmú anyagok. A tanulók az órákon alkalmazott változatos
munkaformák segítségével nemcsak a nyelvet sajátítják el, hanem képessé válnak a másokkal
való együttműködésre is. Az idegen nyelv tanítása során építeni kell és lehet a más tárgyak
tanulása során fejlesztett készségekre (szövegértés, szövegalkotás) és tartalmakra is.
A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással
rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják,
nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra
képesek.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák
használatára.
Amennyiben a tanulók a 7. osztályban elkezdik a második idegen nyelv tanulását, a 12.
évfolyam végére a nyelvi szintjük lehetővé teszi a középszintű érettségi letételét. A 12.
évfolyamon ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi
érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat;
megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat
önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak
megoldásában is.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő
kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő
kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal.
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Kívánatos, hogy az értékelés a fejlesztés tartalmának megfelelő nyelvi tevékenységek
során történjen. Ez biztosítja, hogy az értékelés valóban a képzési célokra irányul, és annak
megvalósulásáról ad információt. Ezért az értékelés módját és kritériumait csakúgy, mint az
órai tevékenységeket „A fejlesztés tartalma” rovatban leírtaknak megfelelően célszerű
alakítani.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető
fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
A tematikai egység
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések
nevelési-fejlesztési
lényegének megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös
munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló
rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom
lényegének megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk,
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő
feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
A tematikai egység
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
nevelési-fejlesztési
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal
és mondatokkal.
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Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös
plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.
Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása
egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben,
e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult
szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
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Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények,
ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon
egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek
írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például
internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például
megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek
vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
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Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal
élők, szegények és gazdagok.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

Technika, életvitel és
gyakorlat: fenntarthatóság,
környezettudatosság otthon
és a lakókörnyezetben, víz és
energia- takarékosság,
újrahasznosítás.

Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi
élet.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; honés népismeret: lakóhely és
környék hagyományai, az én
falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség, védett
természeti érték, változatos
élővilág, az időjárás
tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
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Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a
tudás fogalmának
átalakulása, a tanulás

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

technikái, élethosszig tartó
tanulás.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat: pályaorientáció és
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.

Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés hatása a
szervezetre, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom:
rövid epikai, lírai, drámai
művek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok,
népi játékok, példaképek
szerepe, sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre
késztetés, befogadás,
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értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása,
értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.

Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek;
fizika: tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek és
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai
jellemzői.

Informatika: számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás, információ
keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése,
a netikett alapjainak
megismerése, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
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Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás,
pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes
A fejlesztés várt
eredményei a két gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról.
évfolyamos ciklus Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető
végén
szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.

1267

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

9-12. évfolyam
Tantárgy:

Magyar nyelv és irodalom
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01

1268

Helyi kerettanterv magyar nyelv és irodalomból
2020-as NAT kerettantervi ajánlása alapján
„A” osztályok számára
évfolyam

heti óraszám
nyelvtan

irodalom

9.

1

2

10.

1

3

11.

1

3

12.

1

3

Bevezetés
A Helyi kerettantervünk célkitűzéseiben, fejlesztési terveiben, ajánlott módszertanában,
nevelési-oktatási elveiben megegyezik a NAT-ban rögzítettekkel, ezért ezt külön nem
tüntettük fel, ugyanakkor az átláthatóság érdekében az évfolyamokra tantervet évfolyamokra
bontva rögzítettük.
Javasolt óraszámot csak a tematikus egységeknél jelöltük.
Egy-egy tematikus rész alegységekre bontásánál a szaktanár az osztály képességének
megfelelően differenciál.
Az ajánlott tananyag témái közül a szaktanár az osztály képességéhez, érdeklődéséhez
igazodva szabadon választhat dúsításra, differenciálásra felhasználva az adott anyagot.
Ugyanakkor lehetősége van a fennmaradt óratömeget a törzsanyag elsajátítására, annak
mélyítésére, gyakorlásra felhasználni. Ezeket a tanmenetben minden szaktanár köteles
feltüntetni.
9–10. ÉVFOLYAM
A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere:
 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb,
bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni,
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint
árnyaltan, adekvátan kifejezni.
 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti,
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is.
 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai,
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.
 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.
 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő
ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők,
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konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon
elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját
véleményüket.
Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük
felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és
ismerethordozóval találkozzanak.
Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű,
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása.
A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő
gyakorlati szöveget alkotni.

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt
be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti
önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs
célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben
beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket.

9. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
A kommunikáció fogalma,
tényezői és funkciói

A formális és informális beszédhelyzetekben
való viselkedés

A személyközi kommunikáció

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a
kapcsolattartás formái

A nem nyelvi jelek

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és
A tömegkommunikáció fogalma, kultúrkörök
típusai és funkciói
A médiafüggőség, a virtuális valóság
A tömegkommunikáció hatása a veszélyei
gondolkodásra és a nyelvre
A reklámok hatása nyelvhasználatunkra
Médiaműfajok
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36
javasolt
óraszám
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A digitális kommunikáció
jellemzői, szövegtípusai, az új
digitális nyelv

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium;
adatvédelem

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a
magyar és az idegen nyelvek
A nyelv mint jelrendszer

A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése)

A nyelvi szintek

Fonémák más nyelvekben. A magyar
fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek
fonémáival

A magyar nyelv hangrendszere
Hangkapcsolódási
szabályszerűségek

18

A hangok hangulata, hangszimbolika

A tőtípusok, illetve a toldalékok
A szavak felépítése, a szóelemek meghatározása, grammatikai funkcióik
(szótő, képző, jel, rag)
Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása
A magyar nyelv szófaji
A szófajváltás, a többszófajúság
rendszere:
alapszófajok, mondatszók és
viszonyszók

Rendszermondat, szövegmondat

A szószerkezetek (szintagmák)

A szinteződés, tömbösödés a mondatban

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal

A mondat fogalma és
csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat:
az alany, az állítmány, a tárgy, a
határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett
mondatok
A mellérendelő összetett
mondatok
A többszörösen összetett
mondatok
Szövegértés, szövegalkotás

5

Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2
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IRODALOM
Az új NAT szellemében készült 9.osztályos irodalomkönyvek a tananyagot Janus
Pannoniussal bezárólag tárgyalják, ennek megfelelően a helyi alaptantervben is ezt az elvet
igyekeztünk érvényre juttatni.
Irodalom

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK

I.
Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
A) Az irodalom és hatása
Karinthy Frigyes: A cirkusz

72
javasolt
óraszám
6
1

Örkény István: Ballada a költészet
hatalmáról
II. János Pál pápa levele a művészeknek
(részletek)

B) Szerzők, művek párbeszéde
Aiszóposz: A tücsök és a
hangya
Hajnóczy Péter: A hangya és
a tücsök
Romhányi József: Tücsökdal
C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei
Arthur Conan Doyle:
Irodalom és film
Sherlock HolmesAgatha Christie: Tíz kicsi néger
történetek (részletek)
D) Műnemi-műfaji rendszer

2

II.
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
A) Az ősi magyar hitvilág
Hoppál Mihály: Sámánok. Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága
Lelkek és jelképek (részletek) (Világfa)
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais
Dezső) (részletek)
Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet)
Jankovics Marcell: Ének a
csodaszarvasról (részlet)
B) A görög mitológia
A világ születése; istenek
További görög mítoszok:
születése és harca; istenek
Hésziodosz: Istenek születése (részletek)
nemzedékei, világkorszakok;
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek)
az ember teremtése
A görög mitológia motívumainak, alakjainak
Az olimposzi istenek
megjelenése későbbi korok irodalmában
A görög mitológia híres
történetei (Hermész,
Dionüszosz, Héraklész tettei,
Daidalosz és Ikarosz,

9
3
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Thészeusz és Ariadné, a
Minótaurosz)
C) Egyéb teremtésmítosz
Babiloni teremtésmítosz
(részlet)
III.
A görög irodalom
A) Az epika születése
Homérosz: Íliász vagy
Odüsszeia (részletek)
B) A görög líra, az időmértékes verselés
Alkaiosz: Az állam hajója
Szemelvények az antik görög lírából
Alkaiosz: Bordal
Szapphó: Aphroditéhez
Szapphó: Édesanyám! Nem
perdül a rokka
Anakreón: Töredék a halálról
Anakreón: Gyűlölöm
C) A görög dráma
Színház- és drámatörténet:
Szophoklész: Oidipusz király
Szophoklész: Antigoné
Arisztophanész: Lüszisztraté
IV.
A római irodalom
A) A polgárháborúk kora
Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia
B) Augustus kora
Vergilius: Aeneis (Első ének,
Vergilius: IV. ecloga
1-7.sor)
Horatius: Leuconoénak
Horatius: Licinius Murenához
Vergilius: IX. ecloga
Horatius: Thaliarchushoz
Ovidius: Átváltozások
Pygmalion
V.
A Biblia mint kulturális kód
A) Az Ószövetség (részletek)
a) Történeti könyvek
Mózes első könyvéből
Szemelvények az Ószövetségből
részletek:
Az Ószövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Teremtéstörténet
 József
Mózes második könyvéből
részletek:
 Kivonulás
Egyiptomból
(részletek), a
Tízparancsolat
b) Tanító könyvek
 Zsoltárok könyve (23.,
42.)
Az Ószövetség és a film
Ridley Scott: Exodus vagy
1273
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5
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Roger Young: Mózes
(vagy más Ószövetség-feldolgozás)
Az Ószövetség és a képzőművészet
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bruegel,
William Blake, Modigliani képei)
B) Újszövetség (részletek)
a) Az „örömhír”
Máté evangéliumából
Szemelvények az Újszövetségből
részletek:
Az Újszövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Jézus Krisztus
Karinthy: Barabbás
születése,
megkeresztelése
 Jézus Krisztus
tanításai: Hegyi
beszéd, A magvető
példázata
Az Újszövetség és a film
 Passió-történet
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy
 Jézus feltámadása
Catharine Hardwicke: A születés (vagy más
Lukács evangéliumából
Újszövetség-feldolgozás)
(részletek):
 Az
irgalmas Az Újszövetség és a képzőművészet
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti,
szamaritánus
Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio,
 A tékozló fiú
Munkácsy Mihály)
Pál apostol Szeretethimnusza
VI.
A középkor irodalma
A) Egyházi irodalom
a) Epika:
Umberto Eco: A rózsa neve
Szent Erzsébet legendája (részlet)
Szent Ágoston:
Szent Margit legendája (részlet)
Vallomások (részlet)
Szent Gellért püspök legendája (részlet)
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről
Halotti beszéd és
könyörgés
b) Líra
Jacopone da Todi:
Himnusz a fájdalmas
anyáról
Ómagyar Máriasiralom
B) Lovagi és udvari
irodalom
a) Epika
Anonymus: Gesta
Kálti Márk: Képes krónika (részlet)
Hungarorum (részlet)
Irodalom és film
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp
b) Líra
Walter von der
Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy eltűnt
Vogelweide: A
minden
1274
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hársfaágak csendes
árnyán
C) Dante Alighieri: Isteni Irodalom és képzőművészet
Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi,
színjáték – Pokol
Auguste Rodin munkái
(részletek)
D) A középkor világi
irodalma
vágánsköltészet
Irodalom és zene
Carmina Burana
Carl Orff: Carmina Burana
(részlet)
François Villon: A
Irodalom és színház
nagy testamentum
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella
(részletek)
VII. A reneszánsz irodalma I.
A) A humanista irodalom
a) Líra
Petrarca: Daloskönyv (részletek)
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz
Petrarca: Pó, földi
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
kérgem
Janus Pannonius: Mars istenhez békességért
Portré: Janus
Janus Pannonius: A saját lelkéhez
Pannonius
Janus Pannonius:
Pannónia dicsérete
Janus Pannonius: Egy
dunántúli mandulafáról
b) Epika
Boccaccio:
Boccaccio: Dekameron (részletek)
Dekameron, Első nap
3. novella
B) A reformáció vallásos Irodalom és film
Eric Till: Luther (részlet)
irodalma, az
anyanyelvű kultúra
születése
a) Bibliafordítások
Reményik Sándor: A fordító
Károli Gáspár Szent
Sylvester János: Újtestamentum fordítása
Biblia
(ajánló vers)
fordítása (részlet)
b) Zsoltárfordítások
Szenczi Molnár
Albert: 42. zsoltár
c) Heltai Gáspár: Száz Irodalom és film
fabula (részletek)
Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél (rajzfilmek)
(részlet)
C) A reformáció világi irodalma
a) Históriás énekek
Szemelvények a magyar reformáció
Tinódi
Lantos irodalmából
Sebestyén: Eger vár
viadaljáról (részlet)
b) Széphistóriák
1275
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Gyergyai (Gergei)
Albert: História egy
Árgirus nevű
királyfiról és egy
tündér szűz leányról
(részletek)
A regény születése
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote
(részletek)
Gyakorlás, elmélyítés/
Digitális témahét

6

10. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
A szöveg fogalma. A
szövegösszefüggés, a
beszédhelyzet
A szöveg típusai, a szöveg
szerkezete

Szövegszemantika
A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem szövegszerű
elemek (kép, ábra, táblázat, tipográfia) kapcsolata
Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét költészet
Intertextualitás: a szövegek transzformációi (pl.
mém)

A szövegkohézió (lineáris
és globális)
A szöveg kifejtettsége
Szövegpragmatika
(szövegvilág, nézőpont,
fogalmi séma, tudáskeret,
forgatókönyv)
Szövegtípusok jellemzői
megjelenés, műfajok és
nyelvhasználati színterek
szerint

1276

36

ajánlott
óraszám
15

A legjellegzetesebb
szövegtípusok, szövegfajták
Az esszé
A munka világához tartozó
szövegek (a hivatalos levél
típusai, önéletrajz,
motivációs levél)
Az intertextualitás
A szövegfonetikai eszközök
és az írásjelek szerepe a
szöveg értelmezésében
II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
A stílus fogalma és
hírértéke

Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások és
megnyilatkozásaink stílusa

A stílus kifejező ereje

Stílusparódia

Stílusrétegek:

Korstílusok, stílusirányzatok

társalgási, tudományos,
publicisztikai, hivatalos,
szónoki és irodalmi stílus

Az íráskép stilisztikai hatásai

Stílusárnyalatok (pl.:
neutrális, gúnyos, patetikus,
népies, familiáris, költői,
archaikus

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása
Összetett képrendszerek, képi hálózatok,
jelképrendszerek

A mondatstilisztikai
eszközök (a verbális stílus,
nominális stílus, a
körmondat)
Hangszimbolika,
hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű;
hasonlatból kinövő
szóképek /metafora,
szinesztézia/, érintkezésen
nyugvó szóképek
/metonímia, szinekdoché/,
összetett szóképek
/összetett költői kép,
allegória, szimbólum/)

1277
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Költői alakzatok (ismétlés,
felcserélés, kihagyás)
köznyelvi és irodalmi
szövegekben
III. Szövegértés, szövegalkotás
Szövegértési, szövegalkotási feladatok

4

Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2

IRODALOM
éves óraszám:
AJÁNLOTT
ALKOTÓK, MŰVEK

Irodalom
TÖRZSANYAG

I.

A reneszánsz irodalma II

D) Líra a reformáció korában
a) Portré: Balassi Bálint
Balassi Bálint: Egy katonaének

108
ajánlott
óraszám
10
6

További Balassi-versek
További Shakespeare-szonettek

Balassi Bálint: Borivóknak való
Balassi Bálint: Adj már csendességet…
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála
b) William Shakespeare: LXXV.
szonett
E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
William Shakespeare:
Irodalom és film
Romeo és Júlia
Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia
vagy
(vagy más feldolgozás)
Hamlet, dán királyfi
Irodalom és film
Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más
feldolgozás)

4

II. A barokk és a rokokó irodalma

7

A) Epika
a) Vitairatok, vallásos értekezések –
a katolikus megújulás
Pázmány Péter: Alvinczi Péter
uramhoz írt öt szép levél (részlet)
b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk
eposz
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
(részletek)
c) Levél
Mikes Kelemen: Törökországi levelek Mikes Kelemen: Törökországi levelek
(1., 37., 112.)
(részletek)

6
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d) Tudományos élet
Apáczai Csere János:
Magyar Encyclopaedia (részlet)
B) A kuruc kor lírája: művek,
műfajok
Rákóczi-nóta
Őszi harmat után

Apáczai Csere János: Az iskolák felette
szükséges voltáról (részlet)
1

III. A felvilágosodás irodalma
A) Az európai felvilágosodás
a) Epika
Jonathan Swift: Gulliver utazásai
(részletek)
Voltaire: Candide (részletek)

b) Színház- és drámatörténet
A francia klasszicista dráma
Irodalom és színház
Molière: A fösvény vagy Tartuffe

37
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5

Montesquieu: Perzsa levelek (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az
emberi egyenlőtlenség eredetéről és
alapjairól (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet)
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú
Werther szenvedései (részlet)
Georg Wilhelm Friedrich Herder:
Eszmék az emberiség történetének
filozófiájáról és más írások (részlet)
4
Irodalom és színház
Jean Racine: Phaedra (részlet)
Pierre Corneille: Cid (részlet)
Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica
(részlet)

Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. Irodalom és színház
(részletek)
A német későklasszicista,
koraromantikus dráma
Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más
Schiller-dráma
c) Líra
2
Robert Burns: John Anderson
William Blake: A tigris
William Blake: A bárány
Robert Burns: Falusi randevú
Johann Wolfgang von Goethe: A vándor
éji dala
Johann Wolfgang von Goethe: A
Tündérkirály
B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó,
klasszicizmus és szentimentalizmus
11
a) Epika
3
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Csokonai Vitéz Mihály:
Dorottya vagyis a dámák diadalma a
fársángon (részletek)

Bessenyei György: Egy tudós társaság
iránt való jámbor szándék (részlet)
Kármán József: Fanni hagyományai
(részletek)
Kármán József: A nemzet csinosodása
(részlet)
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
(részletek)

b) Líra
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok
(részletek)
Portré: Csokonai Vitéz Mihály

8

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a
táborozáskor
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom
természete
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni
versek
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az
kérelem
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a első oskoláról a Somogyban
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi
csikóbőrös kulacshoz
Ekhóhoz Csokonai Vitéz Mihály: A
Csokonai Vitéz Mihály: A
vidám természetű poéta
Reményhez
Csokonai Vitéz Mihály: A
Magánossághoz
Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
a) Líra
Portré: Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei
(részlet)
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.)
barátnémhoz
Berzsenyi Dániel: Horác
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás KemenesKisfaludy Károly: Mohács (részlet)
aljától
Portré: Kölcsey Ferenc
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
határa!
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala
Kölcsey Ferenc: Bordal
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második
Kölcsey Ferenc: Csolnakon
éneke
b) Epika
Kölcsey Ferenc: Nemzeti
hagyományok (részletek)
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek)
c) Színház és dráma
Katona József: Bánk bán

15
11

1
Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet)

3
Irodalom és zene
Erkel Ferenc: Bánk bán
Irodalom és tévéjáték
Kisfaludy Károly: A kérők
Bohák György: A kérők
1280

IV. A romantika irodalma
a) Az angolszász romantika
George Byron egy szabadon választott művéből részlet
Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet)
Irodalom és film
Richard Thorpe: Ivanhoe
Irodalom és film/tévéjáték
Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és
balítélet
vagy: más Jane Austen-regény
adaptációja
Edgar Allan Poe: A Morgue utcai
Edgar Allan Poe: A kút és az inga
kettős gyilkosság
Edgar Allan Poe: A fekete macska
Edgar Allan Poe: A holló
b) A francia romantika
Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame
Irodalom és film/zene
(részlet)
Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame
vagy Gary Trousdale- Kirk Wise: A
Notre Dame-i toronyőr
vagy a regény más feldolgozása
Irodalom és film/zene
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy
Bille August: Nyomorultak
vagy a regény más feldolgozása
c) A német romantika
Heinrich Heine: Loreley
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek
Heinrich Heine: Memento
d) Az orosz romantika
Alexandr Szergejevics Puskin:
Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk
Anyegin (részletek)
dáma
e) A lengyel romantika
Adam Mickiewicz: A lengyel
anyához

13
4

3

2

3

1
Adam Mickiewicz: Ősök (részlet)

V. A magyar romantika irodalma I.

36

A) Életművek a magyar romantika irodalmából
a) Vörösmarty Mihály
Epika
Zalán futása (Első ének, részlet)
Magyarország címere
 Líra
Virág és pillangó
Szózat
Liszt Ferenchez
Gondolatok a könyvtárban
Az élő szobor
A merengőhöz
Ábránd
Az emberek
Fóti dal
Előszó
A vén cigány
 Drámai költemény
Csongor és Tünde

35
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b) Petőfi Sándor
 Líra
A négyökrös szekér
A bánat? egy nagy oceán
A természet vadvirága
Fa leszek, ha…
Reszket a bokor, mert…
Minek nevezzelek?
Egy gondolat bánt engemet
A puszta, télen vagy KisKunság
A XIX. század költői
Fekete-piros dal
 Epika
A helység kalapácsa (részlet)
Az apostol (részlet)
c) Jókai Mór
 Elbeszélések
A tengerszem tündére
A huszti beteglátogatók

14
Hortobágyi kocsmárosné
Isten csodája
A virágnak megtiltani nem lehet
Szeget szeggel
Csokonai
Megy a juhász szamáron
Szeptember végén
Beszél a fákkal a bús őszi szél
Várady Antalhoz
Európa csendes, újra csendes
Pacsirtaszót hallok megint
Szabadság, szerelem

Úti levelek (részletek)
4
A megölt ország
A debreceni kastély
A magyar Faust
Két menyegző

 Regények
Az arany ember

Irodalom és film
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob
vagy
Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok
B) Tudományos élet a romantika korában
Erdélyi János: A magyar népdalok
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
(részlet)
irodalomtörténet a legrégibb időktől a
jelenkorig rövid előadásban (részlet)
Bajza József: Dramaturgiai és logikai Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
leckék (részlet)
irodalomtörténet (részlet)

1

Gyakorlás, elmélyítés / Digitális témahét

5

MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése
 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése
 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása
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A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése
Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása
Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben
Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése
A kommunikáció tényezői
A kommunikációs célok és funkciók
A kommunikáció jelei
A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai
A kommunikációs kapcsolat illemszabályai
A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél,
beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés

FOGALMAK
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat,
kontextus, a világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó,
kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák); digitális kommunikáció jellemzői,
szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz,
motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz stb.
TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar
és az idegen nyelvek
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása
 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése
 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása
 Kreatív nyelvi fejlesztés
 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei
 A szavak és osztályozásuk
 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban
 A szószerkezetek
 A mondatrészek
 A mondatok csoportosítása
 Szórend és jelentés
 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is
FOGALMAK
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása,
osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma;
mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat
szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés
összefüggései
TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése
 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban
 A szövegelemző képességek fejlesztése
 A szöveg fogalma, jellemzői
 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői
 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek
 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje
 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői
 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás
 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
 A helyesírási készség fejlesztése
 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása
 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák
 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos
 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás
 A magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.
 Az esszé
FOGALMAK
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz;
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím);
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv);
nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás,
deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita;
a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé
TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A stílus szerepének tudatosítása
 A stiláris különbségek felfedeztetése
 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor
 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok
 A stílusérték
 A stílushatás
 Stílusgyakorlatok
 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése
 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben
 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása
 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés
tudatosítása
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 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének
megfigyelése, értelmezése
 Szótárhasználat fejlesztése
 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői
 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek
 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező
 Motivált és motiválatlan jelentés
 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk
 A mondat- és szövegjelentés
FOGALMAK
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi);
stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban,
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó;
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés

IRODALOM
TÉMAKÖR: I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése
 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való
részvétel lehetőségei
 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai
alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban
FOGALMAK
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó,
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj,
monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat,
költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ
TÉMAKÖR: II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK
 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése
 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy
képregényben
 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék
– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése
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 Az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai
történetekben és eposzokban
 A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy
 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése
 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra
szerepének felismerése
 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai
és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs.
FOGALMAK
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás,
mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus
TÉMAKÖR: III. A görög irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján
– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból
– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz,
Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból).
– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése
– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása
többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,
– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre
gyakorolt hatásának megismerése
– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,)
felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése.
FOGALMAK
eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina,
hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia,
komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció,
konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis
TÉMAKÖR: IV. A római irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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–

Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek,
továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek.
A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése
Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi
alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;
Irodalmi műfajok, versformák megismerése;
A görög és római kultúra viszonyának értelmezése;
A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk,
intertextualitás);

FOGALMAK
imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica
TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és
jelentőségének megértése
 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és
műfajok megismerése
 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő,
alapvető kódjához
 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti
ágakban
 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben,
szólásokban, témákban, motívumokban
 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma
 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és projektfeladatok
FOGALMAK
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció,
teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység,
evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária,
apokalipszis
TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
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 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi
epika, legenda, himnusz
 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban
 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése
 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése
 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése
 Az antikvitás középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)
Dante és Villon életműve jelentőségének megértése
FOGALMAK
középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális,
vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet,
nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium,
Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím,
oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron
TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma
A, A humanista irodalom

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Petrarca-szonett megismerése
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével
FOGALMAK
reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers
B, A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az
irodalomra, a magyar nemzeti tudatra
C, A reformáció világi irodalmából
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség)
megismerése
 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan)
megértése
 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése
 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének
megismerése
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FOGALMAK
bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers,
mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia
D, Líra a reformáció korában
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai
 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban
 A szonett formai változása Shakespeare-nél
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével.
FOGALMAK
Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett
E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és
nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására
 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig
 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása
 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
FOGALMAK
blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma,
bosszúdráma, lírai tragédia

TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
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 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével
FOGALMAK
barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat,
pátosz, röpirat, fiktív levél, kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat
TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma
A, Az európai felvilágosodás
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség,
a korstílusok nézőpontjából
 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai
 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat
FOGALMAK
felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus,
utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív
poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény
B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus,
szentimentalizmus
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és
értelmezésével
FOGALMAK
vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok,
neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal
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C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével
FOGALMAK
nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti
identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet

TÉMAKÖR: X. A romantika irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből
FOGALMAK
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember
TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma
A, Életművek a magyar romantika irodalmából
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a, Vörösmarty Mihály
FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty
Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
FOGALMAK
rapszódia, drámai költemény
b, Petőfi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek
szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén
 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars
poetica stb.) és műfajainak megismerése
 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy
egész mű tanulmányozásán keresztül
 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai
 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében
 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében
 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése
 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben
FOGALMAK
népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai
realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz
c, Jókai Mór
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepe
 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése
 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal
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 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
FOGALMAK
irányregény, utópia, szigetutópia
B, Irodalomtudomány a romantika korában
FOGALOM
nemzeti szemlélet, korszerű népiesség
11-12. évfolyam
A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási
célokat tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő
ismeretek gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók
kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési
szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és
képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire.
A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy
kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú,
illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott
kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek
legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni,
gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs
helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni
nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető
követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).
A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar
irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi
folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi,
esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre.
Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar
irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak
képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a
történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja „A XX. századi történelem az irodalomban” című
anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar,
illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi
kérdésekkel.
Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi
nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes
identitáskeresés. A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a
Kárpát-medencei irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes
erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi
érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában,
szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére
van.
Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés
mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a
továbbtanulásra.
Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai:
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a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének
nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek
birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a
műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg
esetében – a helyesírási szabályoknak.
Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence
tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai,
mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat.
Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok
tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait.
Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a
magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló
bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban
keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket.
Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek
a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus
szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat,
szállóigéket.
Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és
-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket
értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű
értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő –
összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy
értekezésben tudják kifejteni.
Cél, hogy a képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit,
motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi
alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció
összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést
érzékelni.
A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó
életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy
műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet
kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már
lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.

11. évfolyam
NYELVTAN

MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

ÉVES ÓRASZÁM

AJÁNLOTT TÉMÁK

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
A retorika és kommunikáció, a retorika
fogalma

Retorika az ókorban
Retorika a középkorban
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36
ajánlott
óraszám

11

A retorikai szövegek felépítése és
elkészítésének lépései
A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd,
törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és
jellemzőik
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere
A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei

Néhány történeti értékű és jelenkori
szónoki beszéd retorikai eszközei és
esztétikai hatása
A szójáték és a retorika
Digitális eszközök, grafikus
szerkesztők használata a retorikai
szövegek alkotásában.
Az előadás szemléltetésének módjai
(bemutatás, prezentáció).

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló,
beszédaktus, együttműködési elv
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás
során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi,
minőségi, viszony, mód)

7

A pragmatika mint a nyelvre
irányuló funkcionális nézőpont
Kommunikáció és pragmatika

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás,
nyelvtípusok
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó
rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és
megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok

7

A nyelv szerepe a világról formált
tudásunkban, gondolkodásunk
alakításában
A nyelv szerepe a memória
alakításában

IV. Szótárhasználat
V.Szövegértés, szövegalkotás
Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2
6
3

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

I.

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

A klasszikus modernség irodalma

108
ajánlott
óraszám

47
6

A) A nyugat-európai irodalom
a) Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek)
vagy
Stendhal: Vörös és fekete
(részletek)
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Charles Dickens: Twist Olivér
Irodalom és film
Gustave Flaubert: Bovaryné vagy
Tim Fywell: Bovaryné
(vagy más feldolgozás)
Guy de Maupassant: Gömböc és
más történetek

b)Színház- és drámatörténet:
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy
Nóra (Babaotthon)

B) Az orosz irodalom
a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A
köpönyeg
b) Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkij:
Bűn és bűnhődés (részletek)
c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan
Iljics halála

7
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az
orr

Irodalom és film
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna
Karenina vagy
Joe Wright: Anna Karenina
(vagy a regény más feldolgozása)
Irodalom és színház
d) Színház- és drámatörténet:
Anton Pavlovics Csehov: Sirály
Anton Pavlovics Csehov: Három
vagy Ványa bácsi
nővér
(valamelyik színházi adaptációja)
C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
a) Charles Baudelaire
A Romlás virágai – Előszó
Egy dög
Kapcsolatok
Az albatrosz
b) Paul Verlaine
Őszi chanson
Holdfény
Költészettan
c) Arthur Rimbaud
A magánhangzók szonettje
Kenyérlesők
A részeg hajó (részlet)
Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
Arany János
Toldi szerelme (részletek)
Epika
Buda halála (részletek) A
Toldi estéje
nagyidai cigányok (részletek)
 Balladák
A walesi bárdok
Ágnes asszony
Tetemre hívás
V. László
Híd-avatás
Vörös Rébék
Tengeri-hántás
 Líra
Fiamnak
Visszatekintés
Széchenyi emlékezete
Letészem a lantot
Az örök zsidó
Kertben
Őszikék
Epilógus
Tamburás öreg úr
Kozmopolita költészet
Sejtelem
Mindvégig
A tölgyek alatt
Tímár Zsófi özvegysége
b) Mikszáth Kálmán
D)
1.
a)
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6

28
12

7

Hova lett Gál Magda
Szegény Gélyi János lovai

Az a fekete folt
Bede Anna tartozása
A bágyi csoda
Beszterce ostroma

Irodalom és tévéjáték
Zsurzs Éva: A fekete város
(részlet)
2. Színház- és drámatörténet
5
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mózes
3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a
magyar irodalmából
a) Tompa Mihály
A gólyához
Népdal
A madár, fiaihoz
b) Gárdonyi Géza
Az én falum (részletek)
Az Isten rabjai (részlet)
A láthatatlan ember (részlet)
c) Vajda János
Húsz év múlva
A virrasztók
Az üstökös
Reviczky Gyula
Magamról
Schopenhauer olvasása közben
II.
A magyar irodalom a XX. században
A) Életművek a XX. század magyar irodalmából
a) Herczeg Ferenc
Az élet kapuja
A hét sváb (részlet)
Fekete szüret a Badacsonyon
Irodalom és színház
Színház- és drámatörténet:
Bizánc
Kék róka (részlet)
A Tisza-parton
b) Ady Endre
Lédával a bálban
Góg és Magóg fia vagyok én…
Vér és arany
Héja-nász az avaron
Sem utódja, sem boldog őse…
Harc a Nagyúrral
Az eltévedt lovas
Új vizeken járok
Elbocsátó szép üzenet
Az ős Kaján
Sípja régi babonának
A Sion-hegy alatt
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Az Úr érkezése
Ember az embertelenségben
Kocsi-út az éjszakában
A Hortobágy poétája
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Párisban járt az Ősz
Őrizem a szemed
c) Babits Mihály
In Horatium
A Danaidák
Húsvét előtt
A lírikus epilógja
Örök kék ég a felhők mögött
Esti kérdés
(részlet)
Jobb és bal
Ádáz kutyám
Mint különös hírmondó…
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57
38
4

12

12

Ősz és tavasz közt
Jónás könyve; Jónás imája

A gazda bekeriti házát
Csak posta voltál
Balázsolás
A gólyakalifa (részlet)
Cigány a siralomházban

d) Kosztolányi Dezső
A szegény kisgyermek panaszai
(részletek: Mint aki a sínek közé
esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi
képe)

10
Számadás
Vörös hervadás
Októberi táj
Marcus Aurelius
Esti Kornél éneke

Boldog, szomorú dal
Őszi reggeli
Halotti beszéd
Hajnali részegség
Édes Anna

Irodalom és film
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Ranódy László: Pacsirta
Esti Kornél kalandjai…; Az
Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet,
utolsó felolvasás
melyben egy közönséges villamosútról A fürdés
ad megrázó leírást, – s elbúcsúzik az
A kulcs
olvasótól
B) Portrék a XX. század magyar irodalmából
a) Móricz Zsigmond
Tragédia
Judith és Eszter
Barbárok
Úri muri
Tündérkert (részlet)

9

b) Wass Albert
Irodalom és film
Koltay Gábor: Adjátok vissza a
hegyeimet!
A funtineli boszorkány (részlet)
Üzenet haza
C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói
a) Juhász Gyula
Halotti beszéd
Tiszai csönd
Utolsó vacsora
Anna örök
Szerelem
b) Tóth Árpád
Kisvendéglőben
Esti sugárkoszorú
Elégia egy rekettyebokorhoz
Lélektől lélekig
Jó éjszakát
Isten oltó-kése
Álarcosan
c) Karinthy Frigyes
Így írtok ti (részletek)
Tanár úr, kérem (részletek)
Utazás a koponyám körül (részlet)
Találkozás egy fiatalemberrel
Előszó
Szerb Antal
Adjátok vissza a hegyeimet!
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Budapesti kalauz marslakók
számára
Utas és holdvilág (részlet)

III.

Gyakorlás, elmélyítés, digitális témahét

4

12. évfolyam
NYELVTAN
ÉVES ÓRASZÁM
MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
AJÁNLOTT TÉMÁK
(óraszám 80%-a)
I.
Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései,
nyelvemlékek

A magyar nyelv rokonságának
hipotézisei
A magyar nyelvtörténet
korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a
magyar nyelv történetében
Nyelvújítás

II.

6

A 19. század versengő elméletei,
az utóbbi évtizedetörekvései
a származási modellek felülvizsgálatára
(„család” és „fa” metaforák kritikája,
újabb régészeti és genetikai adatok, stb.)
A nyelvhasonlítás korszerű formái
Nyelvi változások a Neumann-galaxisban

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi
norma

Anyanyelvünk rétegződése I.A köznyelvi változatok, a
csoportnyelvek és
rétegnyelvek
Anyanyelvünk rétegződése II.A nyelvjárások és a nyelvi
norma
Nyelvünk helyzete a határon
túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika,
nyelvművelés

32
ajánlott
óraszám

8

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma
eltérései

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés

1
8

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

I.

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

A modernizmus irodalma

A) Avantgárd mozgalmak

96
ajánlott
óraszám

22
6
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a) Guillaume Apollinaire: A
Expresszionizmus, szürrealizmus,
megsebzett galamb és a szökőkút
egyéb avantgárd irányzatok;
Filippo Tommaso Marinetti: Óda
b) Kassák Lajos: A ló meghal a
egy versenyautomobilhoz
madarak kirepülnek (részlet)
B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
a) Thomas Stearns Eliot: A
Thomas Stearns Eliot: Macskák
háromkirályok utazása (részlet)
(részlet)
Gottfried Benn: Kék óra
Federico García Lorca: Alvajáró
románc, Kis bécsi valcer
C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
a) Franz Kafka: Az átváltozás
Franz Kafka: A per (részletek)
b) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Irodalom és tévésorozat:
Mario és a varázsló
Mihail Afanaszjevics Bulgakov Vladimir Bortko: A Mester és
Margarita
(Vagy másik regényfeldolgozás)
Bulgakov: A Mester és Margarita
D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
Irodalom és színház
Irodalom és film
Bertolt Brecht: Koldusopera
Arthur Miller: Az ügynök halála
vagy Kurázsi mama
Volker Schlöndorff: Az ügynök
halála
(vagy más feldolgozás)
Samuel Barclay Beckett: Godotra várva
vagy
Friedrich Dürrenmatt: A
fizikusok vagy A nagy Romulus
E) A posztmodern világirodalom
a) Bohumil Hrabal: Sörgyári
Irodalom és film
capriccio (részletek)
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio
b) Gabriel García Márquez: Száz év
Jorge Luis Borges: Bábeli
magány (részletek)
könyvtár
Julio Cortázar: Összefüggő
parkok
II.
A magyar irodalom a XX. században II.
A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
Nem én kiáltok
Szegényember balladája
Medáliák (részlet)
Reménytelenül
Istenem
Holt vidék
Tiszta szívvel
Óda
Áldalak búval, vigalommal
Flóra
Tedd a kezed
Kései sirató
Téli éjszaka
A Dunánál
Eszmélet
Tudod, hogy nincs bocsánat
Levegőt!
Nem emel föl
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5

4

4

58
13

(Karóval jöttél…)

Kész a leltár
Gyermekké tettél
Születésnapomra
Nagyon fáj
(Talán eltünök hirtelen…)
(Íme, hát megleltem hazámat…)
B) Portrék a XX. század magyar irodalmából
a) Örkény István
Egyperces novellák (részletek)
b) Szabó Magda
Az ajtó
Irodalom és film
Szabó István: Az ajtó
c) Kányádi Sándor
Fekete- piros
Dél keresztje alatt
Csángó passió
Halottak napja Bécsben
Hiúság
Sörény és koponya (részlet)
Kuplé a vörös villamosról
Valaki jár a fák hegyén
C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából
a) Metszetek: egyéni utakon
Krúdy Gyula
Szindbád – A hídon – Negyedik út
Irodalom és film
vagy Szindbád útja a halálnál – Ötödik Huszárik Zoltán: Szindbád
út
Szabó Dezső
Feltámadás Makucskán
Az elsodort falu (részletek)
Weöres Sándor
Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,
Psyché (részletek)
127.)
b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Semmiért Egészen
Kalibán
Dsuang Dszi álma
Mozart hallgatása közben
Különbéke
Tücsökzene (részletek)
Radnóti Miklós
Járkálj csak, halálraítélt!
Első ecloga
Tétova óda
Hetedik ecloga
Nem bírta hát…
Erőltetett menet
Levél a hitveshez
Razglednicák
Töredék
A la recherche
Márai Sándor:
Szindbád hazamegy (részlet)
Halotti beszéd
Ottlik Géza
Iskola a határon (részlet)
Buda (részlet)
c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
1301

9
3
3

3

32
9
4

2
3

12
3

9

3

Dsida Jenő
Nagycsütörtök
Arany és kék szavakkal

Psalmus Hungaricus (részletek)

Reményik Sándor
Halotti beszéd a hulló leveleknek
Eredj, ha tudsz (részlet)

Ahogy lehet

Áprily Lajos
Tavasz a házsongárdi temetőben
Március

Holló-ének
Kolozsvári éjjel

Kós Károly
Varjú-nemzetség (részlet)
Nyirő József
Madéfalvi veszedelem (részlet)
Gion Nándor
A kárókatonák még nem jöttek
vissza
Kovács Vilmos
Holnap is élünk
d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Gyöngyszoknya (részlet)
Nagy László
Himnusz Minden időben
Ki viszi át a Szerelmet
Csodafiú szarvas
Adjon az Isten
Tűz
e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói
Pilinszky János
Harbach 1944
Halak a hálóban
Agonia christiana
Apokrif
Nagyvárosi ikonok
Négysoros
Nemes Nagy Ágnes
A fák
Kiáltva
Ekhnáton éjszakája
Mándy Iván
Irodalom és film
Mándy Iván: Régi idők focija
Sándor Pál: Régi idők focija
f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból
Illyés Gyula
Sinka István
Puszták népe (részlet)
Fekete bojtár vallomásai (részlet)
Csoóri Sándor
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2

4

2

Tudósítás a toronyból (részlet)
Anyám fekete rózsa
Anyám szavai
Metszetek a magyar posztmodern
irodalomból
Tandori Dezső
Horror
Töredék Hamletnek
Táj két figurával
Egy talált tárgy megtisztítása
Hajnóczy Péter
A fűtő (részletek)
M (részletek)
A halál kilovagolt Perzsiából
(részletek)
Esterházy Péter
Termelési kisssregény (részlet)
Harmonia caelestis (részlet)
D) Színház- és drámatörténet
a) Örkény István: Tóték

4

Irodalom és film
Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy
úr!
Németh László: A két Bolyai
(részlet)
b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap Szabó Magda: A macskák
szerdája
(részlet)
Sütő András: Advent a Hargitán
Csurka István: Házmestersirató
Gyurkovics Tibor: Nagyvizit

a)




b)


c)



III.
A XX. századi történelem az irodalomban
Trianon
Juhász Gyula: Trianon
 Babits Mihály: A repülő
falu
Vérző Magyarország (Szerk.:
 Schöpflin Aladár:
Pozsonyi diákok (részlet)
Kosztolányi Dezső)
Lyka Károly: Magyar művészet –
 Krúdy Gyula: Az utolsó
magyar határok (részlet)
garabonciás
Világháborúk
Magyar katonák dala
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…
Alexis levele Alexandrához
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Holokauszt
Irodalom és film
Szép Ernő: Emberszag (részlet)
Török Ferenc: 1945
Irodalom és film
Tadeusz Borowski: Kővilág
Roberto Benigni: Az élet szép
1303
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2

1

2

Irodalom és film
Kertész Imre: Sorstalanság
Koltai Lajos: Sorstalanság
d) Kommunista diktatúra
 Illyés Gyula: Egy mondat a
zsarnokságról vagy
George Orwell: 1984 (részletek)

1
Irodalom és film
Bacsó Péter: A tanú
Bereményi Géza: Eldorádó
Faludy György: Kihallgatás
Alekszandr Iszajevics
Szolzsenyicin: Gulág
szigetcsoport (részlet)
Irodalom és film
Michael Radford: 1984
1

e) 1956
 Nagy Gáspár
Öröknyár: elmúltam 9 éves
A Fiú naplójából



Irodalom és film
Gothár Péter: Megáll az idő
Irodalom és film
Szilágyi Andor: Mansfeld
Albert Camus: A magyarok vére
(részlet)

Márai Sándor: Mennyből az angyal
vagy Halotti beszéd
IV.

Metszetek a kortárs magyar irodalomból

4

A szaktanár által szabadon választott írók, művek

V.

Érettségire való készülés, ismétlés, elmélyítés,
digitális témahét

MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével,
mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban
 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése
 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási
képességek fejlesztése
 A szónok tulajdonságai, feladatai
 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a
megszólalásig
 Az érv, érvelés, cáfolat megértése
 Az érvelési hibák felfedeztetése
 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása
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 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása
FOGALMAK
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és
mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése
TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus,
együttműködési elv
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő
célok elérésére nyelvi eszközökkel
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
FOGALMAK
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció,
illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv
TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint
változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban
 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek,
jelnyelvek
 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése
 a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs
forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya
 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása
FOGALMAK
Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok,
korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
TÉMAKÖR: Szótárhasználat
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése,
tanulmányozása: értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár,
helyesírási szótár, szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár,
írói szótárak, tájszótár
FOGALMAK
értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár
-

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése
 A magyar nyelv rokonságának megismerése
 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban
 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és
művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével
 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése
 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata
 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása
 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése
 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái
 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi
apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom
 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása
FOGALMAK
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar,
középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó,
jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet
TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk
helyzete a határon túl
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása
 A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése
 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése
 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata
FOGALMAK
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok;
vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv,
szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert
nyelvűség; nemzetiségi nyelvek
TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A rendszerező képesség fejlesztése
 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő
tételvázlatok összeállítása
 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek
rendszerezése
FOGALMAK
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése
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IRODALOM
TÉMAKÖR: I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D)
A. A realizmus a nyugat-európai irodalomban
B. A realizmus az orosz irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A.+B.)
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása
 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak
megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján
 A XIX. század néhány jellemző epikus műfajának és irányzatának áttekintése
 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével
 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése
 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi
világirodalom kiemelkedő alkotásaiban
 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése
FOGALMAK
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus,
visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma
C. A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése
– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása
– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak
megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek
számbavétele
– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak
tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók)
FOGALMAK
szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
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a) Arany János
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése
alapján
 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés
és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és
válaszlehetőségek)
 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a
műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése
 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott
szövegek segítségével
 A kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus
költészetében
 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak,
nagykőrösi évek, Őszikék)
 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása
 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek
megismerése
 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése
FOGALMAK
ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus
b, Mikszáth Kálmán
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása
 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában
 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata
Mikszáth regényeiben és novelláiban
 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése
 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása
 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata
Mikszáth műveiben
FOGALMAK
különc, donquijoteizmus
2. Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása
 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése
 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Fausttörténet
 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása
 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a
történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?)
 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben
FOGALMAK
emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti
színek, keretszínek, falanszter

3. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából
Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal

TÉMAKÖR: II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C)
A, Életművek a XX. század magyar irodalmából
i. Herczeg Ferenc
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc
műveiben
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
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 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
FOGALMAK
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű
ii. Ady Endre
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet,
pénz, háború, stb.) és versformái
 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk
tükrében
 A szimbólumok újszerű használata az életműben
 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése
 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének
megismerése
 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból
 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya
alakulásával
 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének
tanulmányozása
 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése
 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása

FOGALMAK
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus
vagy bimetrikus verselés

c, Babits Mihály
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás
könyve elemzésével
 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése
 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét
kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása
 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének
tanulmányozásával
 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei
 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a
közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége
FOGALMAK
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia
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d, Kosztolányi Dezső
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés,
értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása
 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának
tanulmányozása által
 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése,
értelmezése
 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában
 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben
 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye,
szerepe a Nyugat első nemzedékében)
FOGALMAK
homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I.
TÉMAKÖR: a, Móricz Zsigmond
TÉMAKÖR:b, Wass Albert

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/
 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség
átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata
 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az
elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi,
szellemtörténeti hátterének feltárása
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben
 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása
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FOGALMAK
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói
a, Juhász Gyula, b, Tóth Árpád
c) Karinthy Frigyes
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/
 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése
 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia
TÉMAKÖR: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E)
A. Avantgárd mozgalmak
B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
E. A posztmodern világirodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E)

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése
 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben
 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és
irodalmi irányzatainak tanulmányozása
 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk
feltérképezése
 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.
 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése
 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése
 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek
értelmezése
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 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek,
műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális
kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói
szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására.
 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a
posztmodern változó meghatározásai
FOGALMAK
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd;
futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései
modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma,
mítoszregény, posztmodern
TÉMAKÖR: IV. A magyar irodalom a XX. században II.
A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó
törzsanyagban megnevezett vers elemzésével
 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység,
lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői
eszközeinek tanulmányozása
 Annak vizsgálata, hogy az életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel
és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal
 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai
 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai
összetettségének vizsgálata
 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai
kortársaival)
 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi
recepciójának tanulmányozása
FOGALMAK
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító
vers, dialogizáló versbeszéd
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II.
a, Örkény István
b, Szabó Magda
c, Kányádi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,)

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
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 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának
megvilágítása lírai, epikai, drámai alkotásokban
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK:
groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása,
önéletrajziság
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.
iii. Metszetek: egyéni utakon
Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor
b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Radnóti Miklós
c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos
d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Nagy László
e, Metszet a tárgyias irodalomból
Pilinszky János
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,)
 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg.
 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása
Radnóti költészetében
 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván
irodalomban
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
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FOGALMAK
életrajzi ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers,
,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom
D, Színház- és drámatörténet
Örkény István
Szabó Magda
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése,
közös elemzése
 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal
 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével
kapcsolatban
 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok
felismerése, megfogalmazása, megértése
 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése
FOGALMAK: totalitárius, történelmi dráma
TÉMAKÖR: V. A XX. századi történelem az irodalomban
a, Trianon
b, Világháborúk
c, Holokauszt
d, Kommunista diktatúra
e, 1956
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,)
 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése
 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban
 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák
felismerése, megvitatása
 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek
retorikai funkcióinak azonosítása
 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése
TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK 9-12. ÉVFOLYAM
A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás
meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége,
szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított
gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai
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elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési
módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.
A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni
és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást,
tehetséggondozást. A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd
révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt:
kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák
kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában.
Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló
munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az
irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések
megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.

Tanítási-tanulási stratégiák
Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv
és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia
uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa
tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva
választhat több oktatási stratégia közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási
stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai
irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív
munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is
motiválók legyenek.
A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam) a javasolt tanulásszervezési módok:
a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás
kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal.
A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított
munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából.
Ajánlott a hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az
összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján
gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív
struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).
Tanulásszervezési módok
Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív
csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.).
Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális
játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.
A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a
digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy
órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az
egész tanítási folyamatot.
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Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás,
könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú
oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának.
Oktatási módszerek
Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás,
a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi
alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás,
gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás,
konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási
gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.:
Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási
módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság,
magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása)
Munkaformák
A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka,
a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyagfeldolgozás javasolt.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
9-10. évfolyam
Homérosz: Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből.
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
François Villon: A nagy testamentum (részletek)
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella
William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.)
Molière: A fösvény vagy Tartuffe
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella)
Jókai Mór: Az arany ember
MEMORITEREK
9-10. évfolyam
Homérosz: Odüsszeia (részlet)
Anakreón: Gyűlölöm azt…
Catullus: Gyűlölök és szeretek
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Halotti beszéd és könyörgés (részlet)
Ómagyar Mária-siralom (részlet)
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása)
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása)
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet)
Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása)
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…
Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
11-12. évfolyam
Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály
vagy Ványa bácsi
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy
Romulus
Arany János: Toldi estéje
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Örkény István: Tóték
Szabó Magda: Az ajtó
MEMORITEREK
11-12. évfolyam
Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak)
Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból
Arany János: Epilógus (részlet)
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
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Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában
Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet)
Babits Mihály: Jónás imája
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet)
József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet)
József Attila Óda (részlet)
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet)
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet)
Áprily Lajos: Március (részlet)
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
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Helyi kerettanterv magyar nyelv és irodalomból
2020-as NAT kerettantervi ajánlása alapján
„B” osztályok számára
évfolyam

heti óraszám
nyelvtan

irodalom

9.

1

3

10.

1

3

11.

1

5

12.

1

5

Bevezetés
A Helyi kerettantervünk célkitűzéseiben, fejlesztési terveiben, ajánlott módszertanában,
nevelési-oktatási elveiben megegyezik a NAT-ban rögzítettekkel, ezért ezt külön nem
tüntettük fel, ugyanakkor az átláthatóság érdekében az évfolyamokra tantervet évfolyamokra
bontva rögzítettük.
Javasolt óraszámot csak a tematikus egységeknél jelöltük.
Egy-egy tematikus rész alegységekre bontásánál a szaktanár az osztály képességének
megfelelően differenciál.
Az ajánlott tananyag témái közül a szaktanár az osztály képességéhez, érdeklődéséhez
igazodva szabadon választhat dúsításra, differenciálásra felhasználva az adott anyagot.
Ugyanakkor lehetősége van a fennmaradt óratömeget a törzsanyag elsajátítására, annak
mélyítésére, gyakorlásra felhasználni. Ezeket a tanmenetben minden szaktanár köteles
feltüntetni.
9–10. ÉVFOLYAM
A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere:
 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb,
bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni,
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint
árnyaltan, adekvátan kifejezni.
 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti,
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is.
 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai,
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.
 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.
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A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő
ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők,
konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon
elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját
véleményüket.
Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük
felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és
ismerethordozóval találkozzanak.
Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű,
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása.
A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő
gyakorlati szöveget alkotni.

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt
be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti
önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs
célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben
beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket.

9. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
A kommunikáció fogalma,
tényezői és funkciói

A formális és informális beszédhelyzetekben
való viselkedés

A személyközi kommunikáció

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a
kapcsolattartás formái

A nem nyelvi jelek

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és
A tömegkommunikáció fogalma, kultúrkörök
típusai és funkciói
A médiafüggőség, a virtuális valóság
A tömegkommunikáció hatása a veszélyei
gondolkodásra és a nyelvre
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36
javasolt
óraszám
11

Médiaműfajok

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra

A digitális kommunikáció
jellemzői, szövegtípusai, az új
digitális nyelv

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium;
adatvédelem

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a
magyar és az idegen nyelvek
A nyelv mint jelrendszer

A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése)

A nyelvi szintek

Fonémák más nyelvekben. A magyar
fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek
fonémáival

A magyar nyelv hangrendszere
Hangkapcsolódási
szabályszerűségek

18

A hangok hangulata, hangszimbolika

A tőtípusok, illetve a toldalékok
A szavak felépítése, a szóelemek meghatározása, grammatikai funkcióik
(szótő, képző, jel, rag)
Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása
A magyar nyelv szófaji
A szófajváltás, a többszófajúság
rendszere:
alapszófajok, mondatszók és
viszonyszók

Rendszermondat, szövegmondat

A szószerkezetek (szintagmák)

A szinteződés, tömbösödés a mondatban

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal

A mondat fogalma és
csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat:
az alany, az állítmány, a tárgy, a
határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett
mondatok
A mellérendelő összetett
mondatok
A többszörösen összetett
mondatok
Szövegértés, szövegalkotás

5

Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés
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IRODALOM
Az új NAT szellemében készült 9.osztályos irodalomkönyvek a tananyagot Janus
Pannoniussal bezárólag tárgyalják, ennek megfelelően a helyi alaptantervben is ezt az elvet
igyekeztünk érvényre juttatni. A B osztályban így több óra marad az elmélyítésre,
gyakorlásra, dolgozatok megbeszélésére.
Irodalom

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK

I.
Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
A) Az irodalom és hatása
Karinthy Frigyes: A cirkusz

108
javasolt
óraszám
11
2

Örkény István: Ballada a költészet
hatalmáról
II. János Pál pápa levele a művészeknek
(részletek)

B) Szerzők, művek párbeszéde
Aiszóposz: A tücsök és a
hangya
Hajnóczy Péter: A hangya és
a tücsök
Romhányi József: Tücsökdal
C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei
Arthur Conan Doyle:
Irodalom és film
Sherlock HolmesAgatha Christie: Tíz kicsi néger
történetek (részletek)
D) Műnemi-műfaji rendszer
II.
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
D) Az ősi magyar hitvilág
Hoppál Mihály: Sámánok. Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága
Lelkek és jelképek (részletek) (Világfa)
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais
Dezső) (részletek)
Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet)
Jankovics Marcell: Ének a
csodaszarvasról (részlet)
E) A görög mitológia
A világ születése; istenek
További görög mítoszok:
születése és harca; istenek
Hésziodosz: Istenek születése (részletek)
nemzedékei, világkorszakok;
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek)
az ember teremtése
A görög mitológia motívumainak, alakjainak
Az olimposzi istenek
megjelenése későbbi korok irodalmában
A görög mitológia híres
történetei (Hermész,
1324

3

2

4
14
4

8

Dionüszosz, Héraklész tettei,
Daidalosz és Ikarosz,
Thészeusz és Ariadné, a
Minótaurosz)
F) Egyéb teremtésmítosz
Babiloni teremtésmítosz
(részlet)
III.
A görög irodalom
D) Az epika születése
Homérosz: Íliász vagy
Odüsszeia (részletek)
E) A görög líra, az időmértékes verselés
Alkaiosz: Az állam hajója
Szemelvények az antik görög lírából
Alkaiosz: Bordal
Szapphó: Aphroditéhez
Szapphó: Édesanyám! Nem
perdül a rokka
Anakreón: Töredék a halálról
Anakreón: Gyűlölöm
F) A görög dráma
Színház- és drámatörténet:
Szophoklész: Oidipusz király
Szophoklész: Antigoné
Arisztophanész: Lüszisztraté
IV.
A római irodalom
C) A polgárháborúk kora
Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia
D) Augustus kora
Vergilius: Aeneis (Első ének,
Vergilius: IV. ecloga
1-7.sor)
Horatius: Leuconoénak
Horatius: Licinius Murenához
Vergilius: IX. ecloga
Horatius: Thaliarchushoz
Ovidius: Átváltozások
Pygmalion
V.
A Biblia mint kulturális kód
C) Az Ószövetség (részletek)
c) Történeti könyvek
Mózes első könyvéből
Szemelvények az Ószövetségből
részletek:
Az Ószövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Teremtéstörténet
 József
Mózes második könyvéből
részletek:
 Kivonulás
Egyiptomból
(részletek), a
Tízparancsolat
d) Tanító könyvek
 Zsoltárok könyve (23.,
42.)
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16
5

5

6

6
2
4

16
7

Az Ószövetség és a film
Ridley Scott: Exodus vagy
Roger Young: Mózes
(vagy más Ószövetség-feldolgozás)
Az Ószövetség és a képzőművészet
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bruegel,
William Blake, Modigliani képei)
D) Újszövetség (részletek)
b) Az „örömhír”
Máté evangéliumából
Szemelvények az Újszövetségből
részletek:
Az Újszövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Jézus Krisztus
Karinthy: Barabbás
születése,
megkeresztelése
 Jézus Krisztus
tanításai: Hegyi
beszéd, A magvető
példázata
Az Újszövetség és a film
 Passió-történet
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy
 Jézus feltámadása
Catharine Hardwicke: A születés (vagy más
Lukács evangéliumából
Újszövetség-feldolgozás)
(részletek):
 Az
irgalmas Az Újszövetség és a képzőművészet
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti,
szamaritánus
Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio,
 A tékozló fiú
Munkácsy Mihály)
Pál apostol Szeretethimnusza
VI.
A középkor irodalma
E) Egyházi irodalom
c) Epika:
Umberto Eco: A rózsa neve
Szent Erzsébet legendája (részlet)
Szent Ágoston: Vallomások
Szent Margit legendája (részlet)
(részlet)
Szent Gellért püspök legendája (részlet)
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről
Halotti beszéd és könyörgés
d) Líra
Jacopone da Todi: Himnusz a
fájdalmas anyáról
Ómagyar Mária-siralom
F) Lovagi és udvari
irodalom
c) Epika
Anonymus: Gesta
Hungarorum (részlet)

15
4

4
Kálti Márk: Képes krónika (részlet)
Irodalom és film
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp

d) Líra
Walter von der Vogelweide: A
hársfaágak csendes árnyán

9

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy eltűnt
minden
1326

G) Dante Alighieri: Isteni Irodalom és képzőművészet
Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi,
színjáték – Pokol
Auguste Rodin munkái
(részletek)
H) A középkor világi
irodalma
vágánsköltészet
Irodalom és zene
Carmina Burana
Carl Orff: Carmina Burana
(részlet)
François Villon: A nagy
Irodalom és színház
testamentum (részletek)
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella
VII. A reneszánsz irodalma I.
F) A humanista irodalom
c) Líra
Petrarca: Daloskönyv (részletek)
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz
Petrarca: Pó, földi kérgem
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
Portré: Janus
Janus Pannonius: Mars istenhez békességért
Pannonius
Janus Pannonius: A saját lelkéhez
Janus Pannonius: Pannónia
dicsérete
Janus Pannonius: Egy
dunántúli mandulafáról
d) Epika
Boccaccio: Dekameron, Első
Boccaccio: Dekameron (részletek)
nap 3. novella
G) A reformáció vallásos Irodalom és film
Eric Till: Luther (részlet)
irodalma, az
anyanyelvű kultúra
születése
d) Bibliafordítások
Reményik Sándor: A fordító
Károli Gáspár Szent
Sylvester János: Újtestamentum fordítása
Biblia
(ajánló vers)
fordítása (részlet)
e) Zsoltárfordítások
Szenczi Molnár
Albert: 42. zsoltár
f) Heltai Gáspár: Száz Irodalom és film
fabula (részletek)
Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél (rajzfilmek)
(részlet)
H) A reformáció világi irodalma
c) Históriás énekek
Szemelvények a magyar reformáció
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger irodalmából
vár viadaljáról (részlet)
d) Széphistóriák
Gyergyai (Gergei) Albert:
História egy Árgirus nevű
királyfiról és egy tündér szűz
leányról (részletek)
A regény születése
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote
(részletek)
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18
10

3

5

Gyakorlás, elmélyítés
dolgozatok, / Digitális
témahét

12

10. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
A szöveg fogalma. A
szövegösszefüggés, a
beszédhelyzet
A szöveg típusai, a szöveg
szerkezete

Szövegszemantika
A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem szövegszerű
elemek (kép, ábra, táblázat, tipográfia) kapcsolata
Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét költészet
Intertextualitás: a szövegek transzformációi (pl.
mém)

A szövegkohézió (lineáris
és globális)
A szöveg kifejtettsége
Szövegpragmatika
(szövegvilág, nézőpont,
fogalmi séma, tudáskeret,
forgatókönyv)
Szövegtípusok jellemzői
megjelenés, műfajok és
nyelvhasználati színterek
szerint
A legjellegzetesebb
szövegtípusok, szövegfajták
Az esszé
A munka világához tartozó
szövegek (a hivatalos levél
típusai, önéletrajz,
motivációs levél)
Az intertextualitás
1328
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ajánlott
óraszám
15

A szövegfonetikai eszközök
és az írásjelek szerepe a
szöveg értelmezésében
II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
A stílus fogalma és
hírértéke

Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások és
megnyilatkozásaink stílusa

A stílus kifejező ereje

Stílusparódia

Stílusrétegek:

Korstílusok, stílusirányzatok

társalgási, tudományos,
publicisztikai, hivatalos,
szónoki és irodalmi stílus

Az íráskép stilisztikai hatásai

Stílusárnyalatok (pl.:
neutrális, gúnyos, patetikus,
népies, familiáris, költői,
archaikus

15

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása
Összetett képrendszerek, képi hálózatok,
jelképrendszerek

A mondatstilisztikai
eszközök (a verbális stílus,
nominális stílus, a
körmondat)
Hangszimbolika,
hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű;
hasonlatból kinövő
szóképek /metafora,
szinesztézia/, érintkezésen
nyugvó szóképek
/metonímia, szinekdoché/,
összetett szóképek
/összetett költői kép,
allegória, szimbólum/)
Költői alakzatok (ismétlés,
felcserélés, kihagyás)
köznyelvi és irodalmi
szövegekben
III. Szövegértés, szövegalkotás
Szövegértési, szövegalkotási feladatok

4

Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés
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IRODALOM

éves óraszám:
AJÁNLOTT
ALKOTÓK, MŰVEK

Irodalom
TÖRZSANYAG

II.

A reneszánsz irodalma II

I) Líra a reformáció korában
c) Portré: Balassi Bálint
Balassi Bálint: Egy katonaének

108
ajánlott
óraszám
10
6

További Balassi-versek
További Shakespeare-szonettek

Balassi Bálint: Borivóknak való
Balassi
Bálint:
Adj
már
csendességet…
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála
d) William Shakespeare: LXXV.
szonett
J) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
William Shakespeare:
Irodalom és film
Romeo és Júlia
Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia
vagy
(vagy más feldolgozás)
Hamlet, dán királyfi
Irodalom és film
Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más
feldolgozás)

4

II. A barokk és a rokokó irodalma

7

C) Epika
e) Vitairatok, vallásos értekezések –
a katolikus megújulás
Pázmány Péter: Alvinczi Péter
uramhoz írt öt szép levél (részlet)
f) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk
eposz
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
(részletek)
g) Levél
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
(1., 37., 112.)
h) Tudományos élet
Apáczai Csere János:
Magyar Encyclopaedia (részlet)
D) A kuruc kor lírája: művek,
műfajok
Rákóczi-nóta
Őszi harmat után

6

Mikes Kelemen: Törökországi levelek
(részletek)
Apáczai Csere János: Az iskolák felette
szükséges voltáról (részlet)
1

III. A felvilágosodás irodalma

37
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C) Az európai felvilágosodás
d) Epika
Jonathan Swift: Gulliver utazásai
(részletek)
Voltaire: Candide (részletek)

e) Színház- és drámatörténet
A francia klasszicista dráma
Irodalom és színház
Molière: A fösvény vagy Tartuffe

11
5

Montesquieu: Perzsa levelek (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az
emberi egyenlőtlenség eredetéről és
alapjairól (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet)
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú
Werther szenvedései (részlet)
Georg Wilhelm Friedrich Herder:
Eszmék az emberiség történetének
filozófiájáról és más írások (részlet)
4
Irodalom és színház
Jean Racine: Phaedra (részlet)
Pierre Corneille: Cid (részlet)
Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica
(részlet)

Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. Irodalom és színház
(részletek)
A német későklasszicista,
koraromantikus dráma
Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más
Schiller-dráma
f) Líra
2
Robert Burns: John Anderson
William Blake: A tigris
William Blake: A bárány
Robert Burns: Falusi randevú
Johann Wolfgang von Goethe: A vándor
éji dala
Johann Wolfgang von Goethe: A
Tündérkirály
D) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó,
klasszicizmus és szentimentalizmus
11
c) Epika
3
Csokonai Vitéz Mihály:
Bessenyei György: Egy tudós társaság
Dorottya vagyis a dámák diadalma a
iránt való jámbor szándék (részlet)
fársángon (részletek)
Kármán József: Fanni hagyományai
(részletek)
Kármán József: A nemzet csinosodása
(részlet)
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
(részletek)
d) Líra
8
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a
(részletek)
táborozáskor
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom
Portré: Csokonai Vitéz Mihály
természete
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság
1331

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó
Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni
kérelem
versek
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az
első oskoláról a Somogyban
csikóbőrös kulacshoz
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi
Csokonai Vitéz Mihály: A
Ekhóhoz Csokonai Vitéz Mihály: A
Reményhez
vidám természetű poéta
Csokonai Vitéz Mihály: A
Magánossághoz
Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
d) Líra
Portré: Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei
(részlet)
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.)
barátnémhoz
Berzsenyi Dániel: Horác
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás KemenesKisfaludy Károly: Mohács (részlet)
aljától
Portré: Kölcsey Ferenc
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
határa!
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala
Kölcsey Ferenc: Bordal
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második
Kölcsey Ferenc: Csolnakon
éneke
e) Epika
Kölcsey Ferenc: Nemzeti
hagyományok (részletek)
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek)
f) Színház és dráma
Katona József: Bánk bán

15
11

1
Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet)

3
Irodalom és zene
Erkel Ferenc: Bánk bán
Irodalom és tévéjáték
Kisfaludy Károly: A kérők
Bohák György: A kérők

IV. A romantika irodalma
f) Az angolszász romantika
George Byron egy szabadon választott művéből részlet
Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet)
Irodalom és film
Richard Thorpe: Ivanhoe
Irodalom és film/tévéjáték
Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és
balítélet
vagy: más Jane Austen-regény
adaptációja
Edgar Allan Poe: A Morgue utcai
Edgar Allan Poe: A kút és az inga
kettős gyilkosság
Edgar Allan Poe: A fekete macska
Edgar Allan Poe: A holló
g) A francia romantika
1332
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4

3

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame
(részlet)

h) A német romantika
Heinrich Heine: Loreley
i) Az orosz romantika
Alexandr Szergejevics Puskin:
Anyegin (részletek)
j) A lengyel romantika
Adam Mickiewicz: A lengyel
anyához

Irodalom és film/zene
Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame
vagy Gary Trousdale- Kirk Wise: A
Notre Dame-i toronyőr
vagy a regény más feldolgozása
Irodalom és film/zene
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy
Bille August: Nyomorultak
vagy a regény más feldolgozása
2
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek
Heinrich Heine: Memento
3
Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk
dáma
1
Adam Mickiewicz: Ősök (részlet)

V. A magyar romantika irodalma I.

36

E) Életművek a magyar romantika irodalmából
d) Vörösmarty Mihály
Epika
Zalán futása (Első ének, részlet)
Magyarország címere
 Líra
Virág és pillangó
Szózat
Liszt Ferenchez
Gondolatok a könyvtárban
Az élő szobor
A merengőhöz
Ábránd
Az emberek
Fóti dal
Előszó
A vén cigány
 Drámai költemény
Csongor és Tünde
e) Petőfi Sándor
 Líra
A négyökrös szekér
Hortobágyi kocsmárosné
Isten csodája
A bánat? egy nagy oceán
A virágnak megtiltani nem lehet
A természet vadvirága
Szeget szeggel
Fa leszek, ha…
Csokonai
Reszket a bokor, mert…
Megy a juhász szamáron
Minek nevezzelek?
Szeptember végén
Beszél a fákkal a bús őszi szél
Egy gondolat bánt engemet
Várady Antalhoz
Európa csendes, újra csendes
A puszta, télen vagy KisPacsirtaszót hallok megint
Kunság
Szabadság, szerelem
A XIX. század költői

35
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Fekete-piros dal
1333

14

 Epika
A helység kalapácsa (részlet)
Az apostol (részlet)
f) Jókai Mór
 Elbeszélések
A tengerszem tündére
A huszti beteglátogatók

Úti levelek (részletek)
4
A megölt ország
A debreceni kastély
A magyar Faust
Két menyegző

 Regények
Az arany ember

Irodalom és film
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob
vagy
Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok
F) Tudományos élet a romantika korában
Erdélyi János: A magyar népdalok
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
(részlet)
irodalomtörténet a legrégibb időktől a
jelenkorig rövid előadásban (részlet)
Bajza József: Dramaturgiai és logikai Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
leckék (részlet)
irodalomtörténet (részlet)

1

Gyakorlás, elmélyítés / Digitális témahét

5

MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése
 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése
 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása
 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése
 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása
 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben
 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése
 A kommunikáció tényezői
 A kommunikációs célok és funkciók
 A kommunikáció jelei
 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai
 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai
 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél,
beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés
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FOGALMAK
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat,
kontextus, a világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó,
kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák); digitális kommunikáció jellemzői,
szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz,
motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz stb.
TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar
és az idegen nyelvek
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása
 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése
 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása
 Kreatív nyelvi fejlesztés
 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei
 A szavak és osztályozásuk
 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban
 A szószerkezetek
 A mondatrészek
 A mondatok csoportosítása
 Szórend és jelentés
 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is
FOGALMAK
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása,
osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma;
mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat
szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés
összefüggései
TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése
 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban
 A szövegelemző képességek fejlesztése
 A szöveg fogalma, jellemzői
 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői
 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek
 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje
 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői
 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás
 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
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A helyesírási készség fejlesztése
Helyesírási szótárak használatának tudatosítása
A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák
Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos
Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás
A magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.
Az esszé

FOGALMAK
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz;
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím);
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv);
nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás,
deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita;
a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé
TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A stílus szerepének tudatosítása
 A stiláris különbségek felfedeztetése
 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor
 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok
 A stílusérték
 A stílushatás
 Stílusgyakorlatok
 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése
 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben
 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása
 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés
tudatosítása
 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének
megfigyelése, értelmezése
 Szótárhasználat fejlesztése
 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői
 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek
 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező
 Motivált és motiválatlan jelentés
 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk
 A mondat- és szövegjelentés
FOGALMAK
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi);
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stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban,
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó;
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés

IRODALOM
TÉMAKÖR: I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése
 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való
részvétel lehetőségei
 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai
alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban
FOGALMAK
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó,
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj,
monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat,
költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ
TÉMAKÖR: II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK
 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése
 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy
képregényben
 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék
– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése
 Az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai
történetekben és eposzokban
 A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy
 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése
 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra
szerepének felismerése
 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai
és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs.
FOGALMAK
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás,
mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus
TÉMAKÖR: III. A görög irodalom
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján
– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból
– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz,
Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból).
– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése
– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása
többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,
– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre
gyakorolt hatásának megismerése
– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,)
felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése.
FOGALMAK
eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina,
hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia,
komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció,
konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis
TÉMAKÖR: IV. A római irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–




–

Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek,
továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek.
A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése
Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi
alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;
Irodalmi műfajok, versformák megismerése;
A görög és római kultúra viszonyának értelmezése;
A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk,
intertextualitás);

FOGALMAK
1338

imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica
TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és
jelentőségének megértése
 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és
műfajok megismerése
 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő,
alapvető kódjához
 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti
ágakban
 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben,
szólásokban, témákban, motívumokban
 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma
 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és projektfeladatok
FOGALMAK
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció,
teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység,
evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária,
apokalipszis
TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

–

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi
epika, legenda, himnusz
 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban
 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése
 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése
 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése
 Az antikvitás középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)
Dante és Villon életműve jelentőségének megértése
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FOGALMAK
középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális,
vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet,
nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium,
Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím,
oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron
TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma
A, A humanista irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Petrarca-szonett megismerése
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével
FOGALMAK
reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers
B, A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az
irodalomra, a magyar nemzeti tudatra
C, A reformáció világi irodalmából
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség)
megismerése
 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan)
megértése
 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése
 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének
megismerése
FOGALMAK
bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers,
mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia
D, Líra a reformáció korában
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai
 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban
 A szonett formai változása Shakespeare-nél
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével.
FOGALMAK
Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett
E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és
nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására
 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig
 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása
 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
FOGALMAK
blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma,
bosszúdráma, lírai tragédia

TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével
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FOGALMAK
barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat,
pátosz, röpirat, fiktív levél, kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat
TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma
A, Az európai felvilágosodás
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség,
a korstílusok nézőpontjából
 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai
 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat
FOGALMAK
felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus,
utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív
poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény
B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus,
szentimentalizmus
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és
értelmezésével
FOGALMAK
vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok,
neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal
C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése
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 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével
FOGALMAK
nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti
identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet

TÉMAKÖR: X. A romantika irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből
FOGALMAK
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember
TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma
A, Életművek a magyar romantika irodalmából
a, Vörösmarty Mihály
FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty
Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint
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 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
FOGALMAK
rapszódia, drámai költemény
b, Petőfi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek
szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén
 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars
poetica stb.) és műfajainak megismerése
 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy
egész mű tanulmányozásán keresztül
 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai
 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében
 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében
 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése
 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben
FOGALMAK
népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai
realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz
c, Jókai Mór
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepe
 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése
 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal
 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
FOGALMAK
irányregény, utópia, szigetutópia
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B, Irodalomtudomány a romantika korában
FOGALOM
nemzeti szemlélet, korszerű népiesség
11-12. évfolyam
A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási
célokat tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő
ismeretek gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók
kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési
szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és
képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire.
A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy
kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú,
illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott
kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek
legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni,
gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs
helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni
nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető
követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).
A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar
irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi
folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi,
esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre.
Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar
irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak
képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a
történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja „A XX. századi történelem az irodalomban” című
anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar,
illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi
kérdésekkel.
Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi
nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes
identitáskeresés. A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a
Kárpát-medencei irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes
erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi
érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában,
szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére
van.
Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés
mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a
továbbtanulásra.
Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai:
 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének
nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek
birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a
műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg
esetében – a helyesírási szabályoknak.
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Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence
tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai,
mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat.
Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok
tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait.
Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a
magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló
bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban
keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket.
Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek
a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus
szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat,
szállóigéket.
Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és
-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket
értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű
értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő –
összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy
értekezésben tudják kifejteni.
Cél, hogy a képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit,
motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi
alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció
összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést
érzékelni.
A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó
életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy
műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet
kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már
lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.

11. évfolyam
NYELVTAN

MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

ÉVES ÓRASZÁM

AJÁNLOTT TÉMÁK

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
A retorika és kommunikáció, a retorika
fogalma
A retorikai szövegek felépítése és
elkészítésének lépései

Retorika az ókorban
Retorika a középkorban
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36
ajánlott
óraszám

11

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd,
törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és
jellemzőik
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere
A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei

Néhány történeti értékű és jelenkori
szónoki beszéd retorikai eszközei és
esztétikai hatása
A szójáték és a retorika
Digitális eszközök, grafikus
szerkesztők használata a retorikai
szövegek alkotásában.
Az előadás szemléltetésének módjai
(bemutatás, prezentáció).

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló,
beszédaktus, együttműködési elv
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás
során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi,
minőségi, viszony, mód)

7

A pragmatika mint a nyelvre
irányuló funkcionális nézőpont
Kommunikáció és pragmatika

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás,
nyelvtípusok
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó
rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és
megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok

7

A nyelv szerepe a világról formált
tudásunkban, gondolkodásunk
alakításában
A nyelv szerepe a memória
alakításában

IV. Szótárhasználat
V.Szövegértés, szövegalkotás
Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2
6
3

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

IV.

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

A klasszikus modernség irodalma

E) A nyugat-európai irodalom

180
ajánlott
óraszám

76
7

b) Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek)
vagy
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Charles Dickens: Twist Olivér
Irodalom és film
Gustave Flaubert: Bovaryné vagy

Stendhal: Vörös és fekete
(részletek)

Tim Fywell: Bovaryné
(vagy más feldolgozás)
Guy de Maupassant: Gömböc és
más történetek

b)Színház- és drámatörténet:
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy
Nóra (Babaotthon)

F) Az orosz irodalom
e) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A
köpönyeg
f) Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkij:
Bűn és bűnhődés (részletek)
g) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan
Iljics halála

11
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az
orr

Irodalom és film
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna
Karenina vagy
Joe Wright: Anna Karenina
(vagy a regény más feldolgozása)
Irodalom és színház
h) Színház- és drámatörténet:
Anton Pavlovics Csehov: Sirály
Anton Pavlovics Csehov: Három
vagy Ványa bácsi
nővér
(valamelyik színházi adaptációja)
G) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
d) Charles Baudelaire
A Romlás virágai – Előszó
Egy dög
Kapcsolatok
Az albatrosz
e) Paul Verlaine
Őszi chanson
Holdfény
Költészettan
f) Arthur Rimbaud
A magánhangzók szonettje
Kenyérlesők
A részeg hajó (részlet)
H)
4.
c)





Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
Arany János
Toldi szerelme (részletek)
Epika
Buda halála (részletek) A
Toldi estéje
nagyidai cigányok (részletek)
Balladák
A walesi bárdok
Ágnes asszony
Tetemre hívás
V. László
Híd-avatás
Vörös Rébék
Tengeri-hántás
Líra
Fiamnak
Visszatekintés
Széchenyi emlékezete
Letészem a lantot
Az örök zsidó
Kertben
1348

8

50
34
(22)

Epilógus
Kozmopolita költészet
Mindvégig

Őszikék
Tamburás öreg úr
Sejtelem
A tölgyek alatt
Tímár Zsófi özvegysége
Hova lett Gál Magda
Szegény Gélyi János lovai

d) Mikszáth Kálmán
Az a fekete folt
Bede Anna tartozása
A bágyi csoda
Beszterce ostroma

(12)

Irodalom és tévéjáték
Zsurzs Éva: A fekete város
(részlet)
5. Színház- és drámatörténet
8
6.
d)

e)

f)

Madách Imre: Az ember tragédiája
Mózes
Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a
magyar irodalmából
Tompa Mihály
A gólyához
Népdal
A madár, fiaihoz
Gárdonyi Géza
Az én falum (részletek)
Az Isten rabjai (részlet)
A láthatatlan ember (részlet)
Vajda János
Húsz év múlva
A virrasztók
Az üstökös
Reviczky Gyula
Magamról
Schopenhauer olvasása közben

V.
A magyar irodalom a XX. században
D) Életművek a XX. század magyar irodalmából
d) Herczeg Ferenc
Az élet kapuja
A hét sváb (részlet)
Fekete szüret a Badacsonyon
Irodalom és színház
Színház- és drámatörténet:
Bizánc
Kék róka (részlet)
A Tisza-parton
e) Ady Endre
Lédával a bálban
Góg és Magóg fia vagyok én…
Vér és arany
Héja-nász az avaron
Sem utódja, sem boldog őse…
Harc a Nagyúrral
Az eltévedt lovas
Új vizeken járok
Elbocsátó szép üzenet
Az ős Kaján
Sípja régi babonának
A Sion-hegy alatt
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Az Úr érkezése
Ember az embertelenségben
Kocsi-út az éjszakában
A Hortobágy poétája
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Párisban járt az Ősz
Őrizem a szemed
f) Babits Mihály
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82
60
6

18

18

A Danaidák
Húsvét előtt
Örök kék ég a felhők mögött
(részlet)
Ádáz kutyám
A gazda bekeriti házát
Csak posta voltál
Balázsolás
A gólyakalifa (részlet)
Cigány a siralomházban

In Horatium
A lírikus epilógja
Esti kérdés
Jobb és bal
Mint különös hírmondó…
Ősz és tavasz közt
Jónás könyve; Jónás imája

d) Kosztolányi Dezső
A szegény kisgyermek panaszai (részletek:
Mint aki a sínek közé esett…, Azon az éjjel,
Anyuska régi képe)
Boldog, szomorú dal
Őszi reggeli
Halotti beszéd
Hajnali részegség
Édes Anna

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, melyben
egy közönséges villamosútról ad megrázó
leírást, – s elbúcsúzik az olvasótól

18
Számadás
Vörös hervadás
Októberi táj
Marcus Aurelius
Esti Kornél éneke

Irodalom és film
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Ranódy László: Pacsirta
Esti Kornél kalandjai…; Az
utolsó felolvasás
A fürdés
A kulcs

E) Portrék a XX. század magyar irodalmából
c) Móricz Zsigmond
Tragédia
Judith és Eszter
Barbárok
Úri muri
Tündérkert (részlet)

12
(8)

(4)

d) Wass Albert
Irodalom és film
Koltay Gábor: Adjátok vissza a
hegyeimet!
A funtineli boszorkány (részlet)
Üzenet haza
F) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói
c) Juhász Gyula
Halotti beszéd
Tiszai csönd
Utolsó vacsora
Anna örök
Szerelem
d) Tóth Árpád
Kisvendéglőben
Esti sugárkoszorú
Elégia egy rekettyebokorhoz
Lélektől lélekig
Jó éjszakát
Isten oltó-kése
Álarcosan
Adjátok vissza a hegyeimet!
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10
(3)

(3)

(3)

c) Karinthy Frigyes
Így írtok ti (részletek)
Találkozás egy fiatalemberrel

Tanár úr, kérem (részletek)
Utazás a koponyám körül (részlet)
Előszó
Szerb Antal
Budapesti kalauz marslakók
számára
Utas és holdvilág (részlet)

Gyakorlás, elmélyítés, dolgozatok digitális témahét

(1)

22

12. évfolyam
NYELVTAN
ÉVES ÓRASZÁM
MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
AJÁNLOTT TÉMÁK
(óraszám 80%-a)
III.
Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései,
nyelvemlékek

A magyar nyelv rokonságának
hipotézisei
A magyar nyelvtörténet
korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a
magyar nyelv történetében
Nyelvújítás

IV.

32
ajánlott
óraszám
6

A 19. század versengő elméletei,
az utóbbi évtizedetörekvései
a származási modellek felülvizsgálatára
(„család” és „fa” metaforák kritikája,
újabb régészeti és genetikai adatok, stb.)
A nyelvhasonlítás korszerű formái
Nyelvi változások a Neumann-galaxisban

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés,
nyelvi norma

8

Anyanyelvünk rétegződése I.A köznyelvi változatok, a
Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi
csoportnyelvek és rétegnyelvek norma eltérései
Anyanyelvünk rétegződése II.A nyelvjárások és a nyelvi
norma
Nyelvünk helyzete a határon
túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika,
nyelvművelés

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés

1
8

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
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160

TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

VI.

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

A modernizmus irodalma

F) Avantgárd mozgalmak
c) Guillaume Apollinaire: A
Expresszionizmus, szürrealizmus,
megsebzett galamb és a szökőkút
egyéb avantgárd irányzatok;
Filippo Tommaso Marinetti: Óda
d) Kassák Lajos: A ló meghal a
egy versenyautomobilhoz
madarak kirepülnek (részlet)
G) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
b) Thomas Stearns Eliot: A
Thomas Stearns Eliot: Macskák
háromkirályok utazása (részlet)
(részlet)
Gottfried Benn: Kék óra
Federico García Lorca: Alvajáró
románc, Kis bécsi valcer
H) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
c) Franz Kafka: Az átváltozás
Franz Kafka: A per (részletek)
d) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Irodalom és tévésorozat:
Mario és a varázsló
Mihail Afanaszjevics Bulgakov Vladimir Bortko: A Mester és
Margarita
(Vagy másik regényfeldolgozás)
Bulgakov: A Mester és Margarita
I) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
Irodalom és színház
Irodalom és film
Bertolt Brecht: Koldusopera
Arthur Miller: Az ügynök halála
vagy Kurázsi mama
Volker Schlöndorff: Az ügynök
halála
(vagy más feldolgozás)
Samuel Barclay Beckett: Godotra várva
vagy
Friedrich Dürrenmatt: A
fizikusok vagy A nagy Romulus
J) A posztmodern világirodalom
c) Bohumil Hrabal: Sörgyári
Irodalom és film
capriccio (részletek)
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio
d) Gabriel García Márquez: Száz év
Jorge Luis Borges: Bábeli
magány (részletek)
könyvtár
Julio Cortázar: Összefüggő
parkok

VII. A magyar irodalom a XX. században II.
A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
Nem én kiáltok
Szegényember balladája
Medáliák (részlet)
Reménytelenül
Istenem
Holt vidék
Tiszta szívvel
Óda
Áldalak búval, vigalommal
Flóra
Tedd a kezed
Kései sirató
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ajánlott
óraszám

33
5

3

10

9

6

78
15
15

A Dunánál
Tudod, hogy nincs bocsánat
Nem emel föl
(Karóval jöttél…)

Téli éjszaka
Eszmélet
Levegőt!
Kész a leltár
Gyermekké tettél
Születésnapomra
Nagyon fáj
(Talán eltünök hirtelen…)
(Íme, hát megleltem hazámat…)

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából
a) Örkény István
Egyperces novellák (részletek)
b) Szabó Magda
Az ajtó

12
4
4
Irodalom és film
Szabó István: Az ajtó

c) Kányádi Sándor
Fekete- piros
Dél keresztje alatt
Csángó passió
Halottak napja Bécsben
Hiúság
Sörény és koponya (részlet)
Kuplé a vörös villamosról
Valaki jár a fák hegyén
G) Metszetek a XX. század magyar irodalmából
g) Metszetek: egyéni utakon
Krúdy Gyula
Szindbád – A hídon – Negyedik út vagy
Irodalom és film
Szindbád útja a halálnál – Ötödik út
Huszárik Zoltán: Szindbád
Szabó Dezső
Feltámadás Makucskán
Az elsodort falu (részletek)
Weöres Sándor
Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,
Psyché (részletek)
127.)
h) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Semmiért Egészen
Kalibán
Dsuang Dszi álma
Mozart hallgatása közben
Különbéke
Tücsökzene (részletek)
Radnóti Miklós
Járkálj csak, halálraítélt!
Első ecloga
Tétova óda
Hetedik ecloga
Nem bírta hát…
Erőltetett menet
Levél a hitveshez
Razglednicák
Töredék
A la recherche
Márai Sándor:
Szindbád hazamegy (részlet)
Halotti beszéd
Ottlik Géza
Iskola a határon (részlet)
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43
12
(6)

(2)
(4)

11
(4)

(7)

Buda (részlet)
i) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő
Psalmus Hungaricus (részletek)
Nagycsütörtök
Arany és kék szavakkal
Reményik Sándor
Halotti beszéd a hulló leveleknek
Eredj, ha tudsz (részlet)

8

Ahogy lehet

Áprily Lajos
Tavasz a házsongárdi temetőben
Március

Holló-ének
Kolozsvári éjjel

Kós Károly
Varjú-nemzetség (részlet)
Nyirő József
Madéfalvi veszedelem (részlet)
Gion Nándor
A kárókatonák még nem jöttek
vissza
Kovács Vilmos
Holnap is élünk
j) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Gyöngyszoknya (részlet)
Nagy László
Himnusz Minden időben
Ki viszi át a Szerelmet
Csodafiú szarvas
Adjon az Isten
Tűz
k) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói
Pilinszky János
Harbach 1944
Halak a hálóban
Agonia christiana
Apokrif
Nagyvárosi ikonok
Négysoros

4

4

Nemes Nagy Ágnes
A fák
Kiáltva
Ekhnáton éjszakája
Mándy Iván
Irodalom és film
Mándy Iván: Régi idők focija
Sándor Pál: Régi idők focija
l) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból
Illyés Gyula
Sinka István
Puszták népe (részlet)
Fekete bojtár vallomásai (részlet)
Csoóri Sándor
1354

4

Tudósítás a toronyból (részlet)
Anyám fekete rózsa
Anyám szavai
Metszetek a magyar posztmodern
irodalomból
Tandori Dezső
Horror
Töredék Hamletnek
Táj két figurával
Egy talált tárgy megtisztítása
Hajnóczy Péter
A fűtő (részletek)
M (részletek)
A halál kilovagolt Perzsiából
(részletek)
Esterházy Péter
Termelési kisssregény (részlet)
Harmonia caelestis (részlet)
H) Színház- és drámatörténet
c) Örkény István: Tóték

Irodalom és film
Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy
úr!
Németh László: A két Bolyai
(részlet)
d) Szabó Magda: Az a szép fényes nap Szabó Magda: A macskák
szerdája
(részlet)
Sütő András: Advent a Hargitán
Csurka István: Házmestersirató
Gyurkovics Tibor: Nagyvizit

VIII. A XX. századi történelem az irodalomban
f) Trianon
 Juhász Gyula: Trianon







(4)

10
2

Vérző Magyarország (Szerk.:
Kosztolányi Dezső)
Lyka Károly: Magyar művészet – magyar
határok (részlet)
g) Világháborúk
 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…

h) Holokauszt
 Szép Ernő: Emberszag (részlet)


8
(4)



Babits Mihály: A repülő
falu
Schöpflin Aladár:
Pozsonyi diákok (részlet)
Krúdy Gyula: Az utolsó
garabonciás
2

Magyar katonák dala
Alexis levele Alexandrához
Polcz Alaine: Asszony a fronton
2
Irodalom és film
Török Ferenc: 1945
Irodalom és film
Roberto Benigni: Az élet szép

Tadeusz Borowski: Kővilág
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Irodalom és film
Kertész Imre: Sorstalanság
Koltai Lajos: Sorstalanság
i) Kommunista diktatúra
 Illyés Gyula: Egy mondat a
zsarnokságról vagy
George Orwell: 1984 (részletek)

2
Irodalom és film
Bacsó Péter: A tanú
Bereményi Géza: Eldorádó
Faludy György: Kihallgatás
Alekszandr Iszajevics
Szolzsenyicin: Gulág
szigetcsoport (részlet)
Irodalom és film
Michael Radford: 1984

j) 1956
 Nagy Gáspár
Öröknyár: elmúltam 9 éves
A Fiú naplójából



2
Irodalom és film
Gothár Péter: Megáll az idő
Irodalom és film
Szilágyi Andor: Mansfeld
Albert Camus: A magyarok vére
(részlet)

Márai Sándor: Mennyből az angyal
vagy Halotti beszéd

IX.

Metszetek a kortárs magyar irodalomból

10

A szaktanár által szabadon választott írók, művek

X.

Érettségire való készülés, ismétlés, elmélyítés,
digitális témahét

29

MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével,
mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban
 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése
 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási
képességek fejlesztése
 A szónok tulajdonságai, feladatai
 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a
megszólalásig
 Az érv, érvelés, cáfolat megértése
 Az érvelési hibák felfedeztetése
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 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása
 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása
FOGALMAK
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és
mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése
TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus,
együttműködési elv
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő
célok elérésére nyelvi eszközökkel
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
FOGALMAK
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció,
illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv
TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint
változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban
 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek,
jelnyelvek
 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése
 a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs
forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya
 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása
FOGALMAK
Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok,
korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
TÉMAKÖR: Szótárhasználat
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése,
tanulmányozása: értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár,
helyesírási szótár, szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár,
írói szótárak, tájszótár
FOGALMAK
értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár
-
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TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése
 A magyar nyelv rokonságának megismerése
 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban
 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és
művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével
 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése
 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata
 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása
 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése
 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái
 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi
apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom
 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása
FOGALMAK
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar,
középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó,
jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet
TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk
helyzete a határon túl
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása
 A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése
 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése
 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata
FOGALMAK
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok;
vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv,
szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert
nyelvűség; nemzetiségi nyelvek
TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A rendszerező képesség fejlesztése
 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő
tételvázlatok összeállítása
 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek
rendszerezése
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FOGALMAK
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése

IRODALOM
TÉMAKÖR: I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D)
A. A realizmus a nyugat-európai irodalomban
B. A realizmus az orosz irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A.+B.)
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása
 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak
megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján
 A XIX. század néhány jellemző epikus műfajának és irányzatának áttekintése
 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével
 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése
 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi
világirodalom kiemelkedő alkotásaiban
 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése
FOGALMAK
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus,
visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma
C. A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése
– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása
– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak
megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek
számbavétele
– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak
tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók)
FOGALMAK
szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő
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D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
4. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
a) Arany János
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése
alapján
 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés
és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és
válaszlehetőségek)
 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a
műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése
 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott
szövegek segítségével
 A kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus
költészetében
 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak,
nagykőrösi évek, Őszikék)
 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása
 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek
megismerése
 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése
FOGALMAK
ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus
b, Mikszáth Kálmán
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása
 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában
 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata
Mikszáth regényeiben és novelláiban
 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése
 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása
 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata
Mikszáth műveiben
FOGALMAK
különc, donquijoteizmus
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5. Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása
 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése
 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Fausttörténet
 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása
 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a
történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?)
 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben
FOGALMAK
emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti
színek, keretszínek, falanszter

6. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából
Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal

TÉMAKÖR: II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C)
A, Életművek a XX. század magyar irodalmából
iv. Herczeg Ferenc
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
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 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc
műveiben
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
FOGALMAK
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű
v. Ady Endre

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet,
pénz, háború, stb.) és versformái
 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk
tükrében
 A szimbólumok újszerű használata az életműben
 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése
 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének
megismerése
 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból
 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya
alakulásával
 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének
tanulmányozása
 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése
 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása
FOGALMAK
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus
vagy bimetrikus verselés

c, Babits Mihály
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás
könyve elemzésével
 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése
 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét
kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása
 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének
tanulmányozásával
 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei
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 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a
közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége
FOGALMAK
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia
d, Kosztolányi Dezső
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés,
értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása
 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának
tanulmányozása által
 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése,
értelmezése
 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában
 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben
 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye,
szerepe a Nyugat első nemzedékében)
FOGALMAK
homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I.
TÉMAKÖR: a, Móricz Zsigmond
TÉMAKÖR:b, Wass Albert

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/
 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség
átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata
 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az
elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
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 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi,
szellemtörténeti hátterének feltárása
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben
 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása
FOGALMAK
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói
a, Juhász Gyula, b, Tóth Árpád
c) Karinthy Frigyes
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/
 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése
 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia
TÉMAKÖR: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E)
A. Avantgárd mozgalmak
B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
E. A posztmodern világirodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E)

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése
 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben
 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és
irodalmi irányzatainak tanulmányozása
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 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk
feltérképezése
 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.
 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése
 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése
 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek
értelmezése
 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek,
műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális
kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói
szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására.
 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a
posztmodern változó meghatározásai
FOGALMAK
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd;
futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései
modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma,
mítoszregény, posztmodern
TÉMAKÖR: IV. A magyar irodalom a XX. században II.
A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó
törzsanyagban megnevezett vers elemzésével
 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység,
lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői
eszközeinek tanulmányozása
 Annak vizsgálata, hogy az életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel
és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal
 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai
 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai
összetettségének vizsgálata
 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai
kortársaival)
 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi
recepciójának tanulmányozása
FOGALMAK
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító
vers, dialogizáló versbeszéd
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B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II.
a, Örkény István
b, Szabó Magda
c, Kányádi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,)

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának
megvilágítása lírai, epikai, drámai alkotásokban
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK:
groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása,
önéletrajziság
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.
vi. Metszetek: egyéni utakon
Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor
b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Radnóti Miklós
c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos
d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Nagy László
e, Metszet a tárgyias irodalomból
Pilinszky János
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,)
 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg.
 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása
Radnóti költészetében
 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván
irodalomban
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban
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 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
életrajzi ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers,
,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom
D, Színház- és drámatörténet
Örkény István
Szabó Magda
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése,
közös elemzése
 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal
 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével
kapcsolatban
 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok
felismerése, megfogalmazása, megértése
 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése
FOGALMAK: totalitárius, történelmi dráma
TÉMAKÖR: V. A XX. századi történelem az irodalomban
a, Trianon
b, Világháborúk
c, Holokauszt
d, Kommunista diktatúra
e, 1956
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,)
 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése
 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban
 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák
felismerése, megvitatása
 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek
retorikai funkcióinak azonosítása
 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése
TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK 9-12. ÉVFOLYAM
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A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás
meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége,
szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított
gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai
elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési
módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.
A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni
és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást,
tehetséggondozást. A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd
révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt:
kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák
kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában.
Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló
munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az
irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések
megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.

Tanítási-tanulási stratégiák
Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv
és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia
uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa
tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva
választhat több oktatási stratégia közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási
stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai
irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív
munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is
motiválók legyenek.
A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam) a javasolt tanulásszervezési módok:
a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás
kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal.
A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított
munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából.
Ajánlott a hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az
összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján
gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív
struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).
Tanulásszervezési módok
Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív
csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.).
Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális
játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.
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A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a
digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy
órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az
egész tanítási folyamatot.
Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás,
könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú
oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának.
Oktatási módszerek
Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás,
a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi
alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás,
gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás,
konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási
gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.:
Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási
módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság,
magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása)
Munkaformák
A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka,
a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyagfeldolgozás javasolt.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
9-10. évfolyam
Homérosz: Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből.
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
François Villon: A nagy testamentum (részletek)
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella
William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.)
Molière: A fösvény vagy Tartuffe
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella)
Jókai Mór: Az arany ember
MEMORITEREK
9-10. évfolyam
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Homérosz: Odüsszeia (részlet)
Anakreón: Gyűlölöm azt…
Catullus: Gyűlölök és szeretek
Halotti beszéd és könyörgés (részlet)
Ómagyar Mária-siralom (részlet)
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása)
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása)
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet)
Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása)
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…
Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
11-12. évfolyam
Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály
vagy Ványa bácsi
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy
Romulus
Arany János: Toldi estéje
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Örkény István: Tóték
Szabó Magda: Az ajtó
MEMORITEREK
11-12. évfolyam
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Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak)
Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból
Arany János: Epilógus (részlet)
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában
Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet)
Babits Mihály: Jónás imája
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet)
József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet)
József Attila Óda (részlet)
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet)
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet)
Áprily Lajos: Március (részlet)
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
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Helyi kerettanterv magyar nyelv és irodalomból
2020-as NAT kerettantervi ajánlása alapján
„C” osztályok számára
évfolyam

heti óraszám
nyelvtan

irodalom

9.

1

2

10.

1

3

11.

1

3

12.

1

3

Bevezetés
A Helyi kerettantervünk célkitűzéseiben, fejlesztési terveiben, ajánlott módszertanában,
nevelési-oktatási elveiben megegyezik a NAT-ban rögzítettekkel, ezért ezt külön nem
tüntettük fel, ugyanakkor az átláthatóság érdekében az évfolyamokra tantervet évfolyamokra
bontva rögzítettük.
Javasolt óraszámot csak a tematikus egységeknél jelöltük.
Egy-egy tematikus rész alegységekre bontásánál a szaktanár az osztály képességének
megfelelően differenciál.
Az ajánlott tananyag témái közül a szaktanár az osztály képességéhez, érdeklődéséhez
igazodva szabadon választhat dúsításra, differenciálásra felhasználva az adott anyagot.
Ugyanakkor lehetősége van a fennmaradt óratömeget a törzsanyag elsajátítására, annak
mélyítésére, gyakorlásra felhasználni. Ezeket a tanmenetben minden szaktanár köteles
feltüntetni.
9–10. ÉVFOLYAM
A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere:
 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb,
bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni,
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint
árnyaltan, adekvátan kifejezni.
 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti,
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is.
 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai,
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.
 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.
 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő
ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők,
1373





konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon
elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját
véleményüket.
Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük
felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és
ismerethordozóval találkozzanak.
Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű,
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása.
A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő
gyakorlati szöveget alkotni.

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt
be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti
önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs
célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben
beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket.

9. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
A kommunikáció fogalma,
tényezői és funkciói

A formális és informális beszédhelyzetekben
való viselkedés

A személyközi kommunikáció

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a
kapcsolattartás formái

A nem nyelvi jelek

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és
A tömegkommunikáció fogalma, kultúrkörök
típusai és funkciói
A médiafüggőség, a virtuális valóság
A tömegkommunikáció hatása a veszélyei
gondolkodásra és a nyelvre
A reklámok hatása nyelvhasználatunkra
Médiaműfajok
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36
javasolt
óraszám
11

A digitális kommunikáció
jellemzői, szövegtípusai, az új
digitális nyelv

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium;
adatvédelem

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a
magyar és az idegen nyelvek
A nyelv mint jelrendszer

A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése)

A nyelvi szintek

Fonémák más nyelvekben. A magyar
fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek
fonémáival

A magyar nyelv hangrendszere
Hangkapcsolódási
szabályszerűségek

18

A hangok hangulata, hangszimbolika

A tőtípusok, illetve a toldalékok
A szavak felépítése, a szóelemek meghatározása, grammatikai funkcióik
(szótő, képző, jel, rag)
Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása
A magyar nyelv szófaji
A szófajváltás, a többszófajúság
rendszere:
alapszófajok, mondatszók és
viszonyszók

Rendszermondat, szövegmondat

A szószerkezetek (szintagmák)

A szinteződés, tömbösödés a mondatban

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal

A mondat fogalma és
csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat:
az alany, az állítmány, a tárgy, a
határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett
mondatok
A mellérendelő összetett
mondatok
A többszörösen összetett
mondatok
Szövegértés, szövegalkotás

5

Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2
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IRODALOM
Az új NAT szellemében készült 9.osztályos irodalomkönyvek a tananyagot Janus
Pannoniussal bezárólag tárgyalják, ennek megfelelően a helyi alaptantervben is ezt az elvet
igyekeztünk érvényre juttatni.
Irodalom

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK

VIII. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
A) Az irodalom és hatása
Karinthy Frigyes: A cirkusz

72
javasolt
óraszám
6
1

Örkény István: Ballada a költészet
hatalmáról
II. János Pál pápa levele a művészeknek
(részletek)

B) Szerzők, művek párbeszéde
Aiszóposz: A tücsök és a
hangya
Hajnóczy Péter: A hangya és
a tücsök
Romhányi József: Tücsökdal
C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei
Arthur Conan Doyle:
Irodalom és film
Sherlock HolmesAgatha Christie: Tíz kicsi néger
történetek (részletek)
D) Műnemi-műfaji rendszer

2

IX.
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
G) Az ősi magyar hitvilág
Hoppál Mihály: Sámánok. Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága
Lelkek és jelképek (részletek) (Világfa)
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais
Dezső) (részletek)
Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet)
Jankovics Marcell: Ének a
csodaszarvasról (részlet)
H) A görög mitológia
A világ születése; istenek
További görög mítoszok:
születése és harca; istenek
Hésziodosz: Istenek születése (részletek)
nemzedékei, világkorszakok;
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek)
az ember teremtése
A görög mitológia motívumainak, alakjainak
Az olimposzi istenek
megjelenése későbbi korok irodalmában
A görög mitológia híres
történetei (Hermész,
Dionüszosz, Héraklész tettei,
Daidalosz és Ikarosz,

9
3
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5

Thészeusz és Ariadné, a
Minótaurosz)
I) Egyéb teremtésmítosz
Babiloni teremtésmítosz
(részlet)
X.
A görög irodalom
G) Az epika születése
Homérosz: Íliász vagy
Odüsszeia (részletek)
H) A görög líra, az időmértékes verselés
Alkaiosz: Az állam hajója
Szemelvények az antik görög lírából
Alkaiosz: Bordal
Szapphó: Aphroditéhez
Szapphó: Édesanyám! Nem
perdül a rokka
Anakreón: Töredék a halálról
Anakreón: Gyűlölöm
I) A görög dráma
Színház- és drámatörténet:
Szophoklész: Oidipusz király
Szophoklész: Antigoné
Arisztophanész: Lüszisztraté
XI.
A római irodalom
E) A polgárháborúk kora
Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia
F) Augustus kora
Vergilius: Aeneis (Első ének,
Vergilius: IV. ecloga
1-7.sor)
Horatius: Leuconoénak
Horatius: Licinius Murenához
Vergilius: IX. ecloga
Horatius: Thaliarchushoz
Ovidius: Átváltozások
Pygmalion
XII. A Biblia mint kulturális kód
E) Az Ószövetség (részletek)
e) Történeti könyvek
Mózes első könyvéből
Szemelvények az Ószövetségből
részletek:
Az Ószövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Teremtéstörténet
 József
Mózes második könyvéből
részletek:
 Kivonulás
Egyiptomból
(részletek), a
Tízparancsolat
f) Tanító könyvek
 Zsoltárok könyve (23.,
42.)
Az Ószövetség és a film
Ridley Scott: Exodus vagy
1377
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12
5

Roger Young: Mózes
(vagy más Ószövetség-feldolgozás)
Az Ószövetség és a képzőművészet
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bruegel,
William Blake, Modigliani képei)
F) Újszövetség (részletek)
c) Az „örömhír”
Máté evangéliumából
Szemelvények az Újszövetségből
részletek:
Az Újszövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Jézus Krisztus
Karinthy: Barabbás
születése,
megkeresztelése
 Jézus Krisztus
tanításai: Hegyi
beszéd, A magvető
példázata
Az Újszövetség és a film
 Passió-történet
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy
 Jézus feltámadása
Catharine Hardwicke: A születés (vagy más
Lukács evangéliumából
Újszövetség-feldolgozás)
(részletek):
 Az
irgalmas Az Újszövetség és a képzőművészet
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti,
szamaritánus
Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio,
 A tékozló fiú
Munkácsy Mihály)
Pál apostol Szeretethimnusza
XIII. A középkor irodalma
I) Egyházi irodalom
e) Epika:
Umberto Eco: A rózsa neve
Szent Erzsébet legendája (részlet)
Szent Ágoston: Vallomások
Szent Margit legendája (részlet)
(részlet)
Szent Gellért püspök legendája (részlet)
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről
Halotti beszéd és könyörgés
f) Líra
Jacopone da Todi: Himnusz a
fájdalmas anyáról
Ómagyar Mária-siralom
J) Lovagi és udvari
irodalom
e) Epika
Anonymus: Gesta
Hungarorum (részlet)

11
3

2
Kálti Márk: Képes krónika (részlet)
Irodalom és film
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp

f) Líra
Walter von der Vogelweide: A
hársfaágak csendes árnyán

7

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy eltűnt
minden

1378

K) Dante Alighieri: Isteni Irodalom és képzőművészet
Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi,
színjáték – Pokol
Auguste Rodin munkái
(részletek)
L) A középkor világi
irodalma
vágánsköltészet
Irodalom és zene
Carmina Burana
Carl Orff: Carmina Burana
(részlet)
François Villon: A nagy
Irodalom és színház
testamentum (részletek)
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella
XIV. A reneszánsz irodalma I.
K) A humanista irodalom
e) Líra
Petrarca: Daloskönyv (részletek)
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz
Petrarca: Pó, földi kérgem
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
Portré: Janus
Janus Pannonius: Mars istenhez békességért
Pannonius
Janus Pannonius: A saját lelkéhez
Janus Pannonius: Pannónia
dicsérete
Janus Pannonius: Egy
dunántúli mandulafáról
f) Epika
Boccaccio: Dekameron, Első
Boccaccio: Dekameron (részletek)
nap 3. novella
L) A reformáció vallásos Irodalom és film
Eric Till: Luther (részlet)
irodalma, az
anyanyelvű kultúra
születése
g) Bibliafordítások
Reményik Sándor: A fordító
Károli Gáspár Szent
Sylvester János: Újtestamentum fordítása
Biblia
(ajánló vers)
fordítása (részlet)
h) Zsoltárfordítások
Szenczi Molnár
Albert: 42. zsoltár
i) Heltai Gáspár: Száz Irodalom és film
fabula (részletek)
Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél (rajzfilmek)
(részlet)
M) A reformáció világi irodalma
e) Históriás énekek
Szemelvények a magyar reformáció
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger irodalmából
vár viadaljáról (részlet)
f) Széphistóriák
Gyergyai (Gergei) Albert:
História egy Árgirus nevű
királyfiról és egy tündér szűz
leányról (részletek)
A regény születése
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote
(részletek)
1379
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10. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
A szöveg fogalma. A
szövegösszefüggés, a
beszédhelyzet
A szöveg típusai, a szöveg
szerkezete

Szövegszemantika
A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem szövegszerű
elemek (kép, ábra, táblázat, tipográfia) kapcsolata
Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét költészet
Intertextualitás: a szövegek transzformációi (pl.
mém)

A szövegkohézió (lineáris
és globális)
A szöveg kifejtettsége
Szövegpragmatika
(szövegvilág, nézőpont,
fogalmi séma, tudáskeret,
forgatókönyv)
Szövegtípusok jellemzői
megjelenés, műfajok és
nyelvhasználati színterek
szerint
A legjellegzetesebb
szövegtípusok, szövegfajták
Az esszé
A munka világához tartozó
szövegek (a hivatalos levél
típusai, önéletrajz,
motivációs levél)
Az intertextualitás

1380
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ajánlott
óraszám
15

A szövegfonetikai eszközök
és az írásjelek szerepe a
szöveg értelmezésében
II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
A stílus fogalma és
hírértéke

Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások és
megnyilatkozásaink stílusa

A stílus kifejező ereje

Stílusparódia

Stílusrétegek:

Korstílusok, stílusirányzatok

társalgási, tudományos,
publicisztikai, hivatalos,
szónoki és irodalmi stílus

Az íráskép stilisztikai hatásai

Stílusárnyalatok (pl.:
neutrális, gúnyos, patetikus,
népies, familiáris, költői,
archaikus

15

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása
Összetett képrendszerek, képi hálózatok,
jelképrendszerek

A mondatstilisztikai
eszközök (a verbális stílus,
nominális stílus, a
körmondat)
Hangszimbolika,
hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű;
hasonlatból kinövő
szóképek /metafora,
szinesztézia/, érintkezésen
nyugvó szóképek
/metonímia, szinekdoché/,
összetett szóképek
/összetett költői kép,
allegória, szimbólum/)
Költői alakzatok (ismétlés,
felcserélés, kihagyás)
köznyelvi és irodalmi
szövegekben
III. Szövegértés, szövegalkotás
Szövegértési, szövegalkotási feladatok

4
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éves óraszám:
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ALKOTÓK, MŰVEK

Irodalom
TÖRZSANYAG

III.

A reneszánsz irodalma II

N) Líra a reformáció korában
e) Portré: Balassi Bálint
Balassi Bálint: Egy katonaének

108
ajánlott
óraszám
10
6

További Balassi-versek
További Shakespeare-szonettek

Balassi Bálint: Borivóknak való
Balassi
Bálint:
Adj
már
csendességet…
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála
f) William Shakespeare: LXXV.
szonett
O) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
William Shakespeare:
Irodalom és film
Romeo és Júlia
Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia
vagy
(vagy más feldolgozás)
Hamlet, dán királyfi
Irodalom és film
Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más
feldolgozás)

4

II. A barokk és a rokokó irodalma

7

E) Epika
i) Vitairatok, vallásos értekezések –
a katolikus megújulás
Pázmány Péter: Alvinczi Péter
uramhoz írt öt szép levél (részlet)
j) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk
eposz
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
(részletek)
k) Levél
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
(1., 37., 112.)
l) Tudományos élet
Apáczai Csere János:
Magyar Encyclopaedia (részlet)
F) A kuruc kor lírája: művek,
műfajok
Rákóczi-nóta
Őszi harmat után

6

Mikes Kelemen: Törökországi levelek
(részletek)
Apáczai Csere János: Az iskolák felette
szükséges voltáról (részlet)
1

III. A felvilágosodás irodalma
E) Az európai felvilágosodás
g) Epika
1382
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Jonathan Swift: Gulliver utazásai
(részletek)
Voltaire: Candide (részletek)

h) Színház- és drámatörténet
A francia klasszicista dráma
Irodalom és színház
Molière: A fösvény vagy Tartuffe

Montesquieu: Perzsa levelek (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az
emberi egyenlőtlenség eredetéről és
alapjairól (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet)
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú
Werther szenvedései (részlet)
Georg Wilhelm Friedrich Herder:
Eszmék az emberiség történetének
filozófiájáról és más írások (részlet)
4
Irodalom és színház
Jean Racine: Phaedra (részlet)
Pierre Corneille: Cid (részlet)
Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica
(részlet)

Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. Irodalom és színház
(részletek)
A német későklasszicista,
koraromantikus dráma
Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más
Schiller-dráma
i) Líra
2
Robert Burns: John Anderson
William Blake: A tigris
William Blake: A bárány
Robert Burns: Falusi randevú
Johann Wolfgang von Goethe: A vándor
éji dala
Johann Wolfgang von Goethe: A
Tündérkirály
F) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó,
klasszicizmus és szentimentalizmus
11
e) Epika
3
Csokonai Vitéz Mihály:
Bessenyei György: Egy tudós társaság
Dorottya vagyis a dámák diadalma a
iránt való jámbor szándék (részlet)
fársángon (részletek)
Kármán József: Fanni hagyományai
(részletek)
Kármán József: A nemzet csinosodása
(részlet)
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
(részletek)
f) Líra
8
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a
(részletek)
táborozáskor
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom
Portré: Csokonai Vitéz Mihály
természete
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni
versek
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó
kérelem
1383

Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az
csikóbőrös kulacshoz
első oskoláról a Somogyban
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi
Csokonai Vitéz Mihály: A
Ekhóhoz Csokonai Vitéz Mihály: A
Reményhez
vidám természetű poéta
Csokonai Vitéz Mihály: A
Magánossághoz
Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
g) Líra
Portré: Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei
(részlet)
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.)
barátnémhoz
Berzsenyi Dániel: Horác
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás KemenesKisfaludy Károly: Mohács (részlet)
aljától
Portré: Kölcsey Ferenc
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
határa!
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala
Kölcsey Ferenc: Bordal
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második
Kölcsey Ferenc: Csolnakon
éneke
h) Epika
Kölcsey Ferenc: Nemzeti
hagyományok (részletek)
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek)
i) Színház és dráma
Katona József: Bánk bán

15
11

1
Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet)

3
Irodalom és zene
Erkel Ferenc: Bánk bán
Irodalom és tévéjáték
Kisfaludy Károly: A kérők
Bohák György: A kérők

IV. A romantika irodalma
k) Az angolszász romantika
George Byron egy szabadon választott művéből részlet
Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet)
Irodalom és film
Richard Thorpe: Ivanhoe
Irodalom és film/tévéjáték
Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és
balítélet
vagy: más Jane Austen-regény
adaptációja
Edgar Allan Poe: A Morgue utcai
Edgar Allan Poe: A kút és az inga
kettős gyilkosság
Edgar Allan Poe: A fekete macska
Edgar Allan Poe: A holló
l) A francia romantika
Irodalom és film/zene
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Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame
(részlet)

m) A német romantika
Heinrich Heine: Loreley
n) Az orosz romantika
Alexandr Szergejevics Puskin:
Anyegin (részletek)
o) A lengyel romantika
Adam Mickiewicz: A lengyel
anyához

Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame
vagy Gary Trousdale- Kirk Wise: A
Notre Dame-i toronyőr
vagy a regény más feldolgozása
Irodalom és film/zene
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy
Bille August: Nyomorultak
vagy a regény más feldolgozása
2
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek
Heinrich Heine: Memento
3
Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk
dáma
1
Adam Mickiewicz: Ősök (részlet)

V. A magyar romantika irodalma I.

36

I) Életművek a magyar romantika irodalmából
g) Vörösmarty Mihály
Epika
Zalán futása (Első ének, részlet)
Magyarország címere
 Líra
Virág és pillangó
Szózat
Liszt Ferenchez
Gondolatok a könyvtárban
Az élő szobor
A merengőhöz
Ábránd
Az emberek
Fóti dal
Előszó
A vén cigány
 Drámai költemény
Csongor és Tünde
h) Petőfi Sándor
 Líra
A négyökrös szekér
Hortobágyi kocsmárosné
Isten csodája
A bánat? egy nagy oceán
A virágnak megtiltani nem lehet
A természet vadvirága
Szeget szeggel
Fa leszek, ha…
Csokonai
Reszket a bokor, mert…
Megy a juhász szamáron
Minek nevezzelek?
Szeptember végén
Beszél a fákkal a bús őszi szél
Egy gondolat bánt engemet
Várady Antalhoz
Európa csendes, újra csendes
A puszta, télen vagy KisPacsirtaszót hallok megint
Kunság
Szabadság, szerelem
A XIX. század költői

35
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Fekete-piros dal
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14

 Epika
A helység kalapácsa (részlet)
Az apostol (részlet)
i) Jókai Mór
 Elbeszélések
A tengerszem tündére
A huszti beteglátogatók

Úti levelek (részletek)
4
A megölt ország
A debreceni kastély
A magyar Faust
Két menyegző

 Regények
Az arany ember

Irodalom és film
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob
vagy
Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok
J) Tudományos élet a romantika korában
Erdélyi János: A magyar népdalok
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
(részlet)
irodalomtörténet a legrégibb időktől a
jelenkorig rövid előadásban (részlet)
Bajza József: Dramaturgiai és logikai Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
leckék (részlet)
irodalomtörténet (részlet)

1
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MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése
 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése
 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása
 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése
 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása
 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben
 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése
 A kommunikáció tényezői
 A kommunikációs célok és funkciók
 A kommunikáció jelei
 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai
 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai
 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél,
beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés
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FOGALMAK
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat,
kontextus, a világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó,
kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák); digitális kommunikáció jellemzői,
szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz,
motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz stb.
TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar
és az idegen nyelvek
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása
 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése
 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása
 Kreatív nyelvi fejlesztés
 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei
 A szavak és osztályozásuk
 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban
 A szószerkezetek
 A mondatrészek
 A mondatok csoportosítása
 Szórend és jelentés
 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is
FOGALMAK
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása,
osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma;
mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat
szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés
összefüggései
TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése
 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban
 A szövegelemző képességek fejlesztése
 A szöveg fogalma, jellemzői
 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői
 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek
 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje
 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői
 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás
 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
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A helyesírási készség fejlesztése
Helyesírási szótárak használatának tudatosítása
A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák
Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos
Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás
A magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.
Az esszé

FOGALMAK
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz;
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím);
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv);
nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás,
deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita;
a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé
TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A stílus szerepének tudatosítása
 A stiláris különbségek felfedeztetése
 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor
 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok
 A stílusérték
 A stílushatás
 Stílusgyakorlatok
 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése
 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben
 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása
 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés
tudatosítása
 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének
megfigyelése, értelmezése
 Szótárhasználat fejlesztése
 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői
 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek
 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező
 Motivált és motiválatlan jelentés
 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk
 A mondat- és szövegjelentés
FOGALMAK
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi);
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stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban,
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó;
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés

IRODALOM
TÉMAKÖR: I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése
 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való
részvétel lehetőségei
 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai
alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban
FOGALMAK
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó,
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj,
monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat,
költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ
TÉMAKÖR: II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK
 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése
 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy
képregényben
 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék
– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése
 Az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai
történetekben és eposzokban
 A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy
 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése
 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra
szerepének felismerése
 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai
és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs.
FOGALMAK
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás,
mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus
TÉMAKÖR: III. A görög irodalom
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján
– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból
– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz,
Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból).
– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése
– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása
többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,
– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre
gyakorolt hatásának megismerése
– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,)
felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése.
FOGALMAK
eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina,
hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia,
komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció,
konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis
TÉMAKÖR: IV. A római irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
–




–

Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek,
továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek.
A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése
Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi
alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;
Irodalmi műfajok, versformák megismerése;
A görög és római kultúra viszonyának értelmezése;
A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk,
intertextualitás);

FOGALMAK
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imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica
TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és
jelentőségének megértése
 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és
műfajok megismerése
 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő,
alapvető kódjához
 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti
ágakban
 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben,
szólásokban, témákban, motívumokban
 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma
 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és projektfeladatok
FOGALMAK
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció,
teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység,
evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária,
apokalipszis
TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

–

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi
epika, legenda, himnusz
 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban
 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése
 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése
 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése
 Az antikvitás középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)
Dante és Villon életműve jelentőségének megértése
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FOGALMAK
középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális,
vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet,
nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium,
Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím,
oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron
TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma
A, A humanista irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Petrarca-szonett megismerése
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével
FOGALMAK
reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers
B, A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az
irodalomra, a magyar nemzeti tudatra
C, A reformáció világi irodalmából
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség)
megismerése
 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan)
megértése
 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése
 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének
megismerése
FOGALMAK
bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers,
mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia
D, Líra a reformáció korában
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai
 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban
 A szonett formai változása Shakespeare-nél
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével.
FOGALMAK
Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett
E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és
nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására
 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig
 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása
 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
FOGALMAK
blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma,
bosszúdráma, lírai tragédia

TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével
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FOGALMAK
barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat,
pátosz, röpirat, fiktív levél, kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat
TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma
A, Az európai felvilágosodás
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség,
a korstílusok nézőpontjából
 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai
 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat
FOGALMAK
felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus,
utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív
poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény
B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus,
szentimentalizmus
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és
értelmezésével
FOGALMAK
vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok,
neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal
C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése
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 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével
FOGALMAK
nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti
identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet

TÉMAKÖR: X. A romantika irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből
FOGALMAK
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember
TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma
A, Életművek a magyar romantika irodalmából
a, Vörösmarty Mihály
FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty
Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint
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 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
FOGALMAK
rapszódia, drámai költemény
b, Petőfi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek
szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén
 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars
poetica stb.) és műfajainak megismerése
 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy
egész mű tanulmányozásán keresztül
 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai
 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében
 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében
 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése
 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben
FOGALMAK
népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai
realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz
c, Jókai Mór
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepe
 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése
 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal
 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
FOGALMAK
irányregény, utópia, szigetutópia
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B, Irodalomtudomány a romantika korában
FOGALOM
nemzeti szemlélet, korszerű népiesség
11-12. évfolyam
A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási
célokat tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő
ismeretek gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók
kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési
szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és
képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire.
A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy
kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú,
illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott
kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek
legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni,
gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs
helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni
nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető
követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).
A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar
irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi
folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi,
esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre.
Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar
irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak
képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a
történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja „A XX. századi történelem az irodalomban” című
anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar,
illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi
kérdésekkel.
Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi
nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes
identitáskeresés. A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a
Kárpát-medencei irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes
erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi
érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában,
szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére
van.
Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés
mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a
továbbtanulásra.
Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai:
 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének
nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek
birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a
műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg
esetében – a helyesírási szabályoknak.
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Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence
tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai,
mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat.
Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok
tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait.
Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a
magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló
bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban
keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket.
Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek
a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus
szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat,
szállóigéket.
Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és
-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket
értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű
értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő –
összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy
értekezésben tudják kifejteni.
Cél, hogy a képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit,
motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi
alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció
összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést
érzékelni.
A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó
életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy
műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet
kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már
lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.

11. évfolyam
NYELVTAN

MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

ÉVES ÓRASZÁM

AJÁNLOTT TÉMÁK

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
A retorika és kommunikáció, a retorika
fogalma
A retorikai szövegek felépítése és
elkészítésének lépései
A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd,
törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és
jellemzőik
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere

Retorika az ókorban
Retorika a középkorban
Néhány történeti értékű és jelenkori
szónoki beszéd retorikai eszközei és
esztétikai hatása
A szójáték és a retorika
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36
ajánlott
óraszám

11

A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei

Digitális eszközök, grafikus
szerkesztők használata a retorikai
szövegek alkotásában.
Az előadás szemléltetésének módjai
(bemutatás, prezentáció).

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló,
beszédaktus, együttműködési elv
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás
során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi,
minőségi, viszony, mód)

7

A pragmatika mint a nyelvre
irányuló funkcionális nézőpont
Kommunikáció és pragmatika

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás,
nyelvtípusok
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó
rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és
megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok

7

A nyelv szerepe a világról formált
tudásunkban, gondolkodásunk
alakításában
A nyelv szerepe a memória
alakításában

IV. Szótárhasználat
V.Szövegértés, szövegalkotás
Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2
6
3

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

VI.

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

A klasszikus modernség irodalma

I) A nyugat-európai irodalom

108
ajánlott
óraszám

47
6

c) Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek)
vagy
Stendhal: Vörös és fekete
(részletek)
b)Színház- és drámatörténet:
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy
Nóra (Babaotthon)
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Charles Dickens: Twist Olivér
Irodalom és film
Gustave Flaubert: Bovaryné vagy
Tim Fywell: Bovaryné
(vagy más feldolgozás)
Guy de Maupassant: Gömböc és
más történetek

J) Az orosz irodalom
i) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A
köpönyeg
j) Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkij:
Bűn és bűnhődés (részletek)
k) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan
Iljics halála

7
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az
orr

Irodalom és film
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna
Karenina vagy
Joe Wright: Anna Karenina
(vagy a regény más feldolgozása)
Irodalom és színház
l) Színház- és drámatörténet:
Anton Pavlovics Csehov: Sirály
Anton Pavlovics Csehov: Három
vagy Ványa bácsi
nővér
(valamelyik színházi adaptációja)
K) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
g) Charles Baudelaire
A Romlás virágai – Előszó
Egy dög
Kapcsolatok
Az albatrosz
h) Paul Verlaine
Őszi chanson
Holdfény
Költészettan
i) Arthur Rimbaud
A magánhangzók szonettje
Kenyérlesők
A részeg hajó (részlet)
Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
Arany János
Toldi szerelme (részletek)
Epika
Buda halála (részletek) A
Toldi estéje
nagyidai cigányok (részletek)
 Balladák
A walesi bárdok
Ágnes asszony
Tetemre hívás
V. László
Híd-avatás
Vörös Rébék
Tengeri-hántás
 Líra
Fiamnak
Visszatekintés
Széchenyi emlékezete
Letészem a lantot
Az örök zsidó
Kertben
Őszikék
Epilógus
Tamburás öreg úr
Kozmopolita költészet
Sejtelem
Mindvégig
A tölgyek alatt
Tímár Zsófi özvegysége
f) Mikszáth Kálmán
Hova lett Gál Magda
Az a fekete folt
Szegény Gélyi János lovai
Bede Anna tartozása
A bágyi csoda
Beszterce ostroma
L)
7.
e)
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Irodalom és tévéjáték
Zsurzs Éva: A fekete város
(részlet)
8. Színház- és drámatörténet
5
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mózes
9. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a
magyar irodalmából
g) Tompa Mihály
A gólyához
Népdal
A madár, fiaihoz
h) Gárdonyi Géza
Az én falum (részletek)
Az Isten rabjai (részlet)
A láthatatlan ember (részlet)
i) Vajda János
Húsz év múlva
A virrasztók
Az üstökös
Reviczky Gyula
Magamról
Schopenhauer olvasása közben
VII. A magyar irodalom a XX. században
G) Életművek a XX. század magyar irodalmából
g) Herczeg Ferenc
Az élet kapuja
A hét sváb (részlet)
Fekete szüret a Badacsonyon
Irodalom és színház
Színház- és drámatörténet:
Bizánc
Kék róka (részlet)
A Tisza-parton
h) Ady Endre
Lédával a bálban
Góg és Magóg fia vagyok én…
Vér és arany
Héja-nász az avaron
Sem utódja, sem boldog őse…
Harc a Nagyúrral
Az eltévedt lovas
Új vizeken járok
Elbocsátó szép üzenet
Az ős Kaján
Sípja régi babonának
A Sion-hegy alatt
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Az Úr érkezése
Ember az embertelenségben
Kocsi-út az éjszakában
A Hortobágy poétája
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Párisban járt az Ősz
Őrizem a szemed
i) Babits Mihály
In Horatium
A Danaidák
Húsvét előtt
A lírikus epilógja
Örök kék ég a felhők mögött
Esti kérdés
(részlet)
Jobb és bal
Ádáz kutyám
Mint különös hírmondó…
A gazda bekeriti házát
Ősz és tavasz közt
Csak posta voltál
Jónás könyve; Jónás imája
Balázsolás
A gólyakalifa (részlet)
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4
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Cigány a siralomházban
d) Kosztolányi Dezső
A szegény kisgyermek panaszai (részletek:
Mint aki a sínek közé esett…, Azon az éjjel,
Anyuska régi képe)
Boldog, szomorú dal
Őszi reggeli
Halotti beszéd
Hajnali részegség
Édes Anna

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, melyben
egy közönséges villamosútról ad megrázó
leírást, – s elbúcsúzik az olvasótól

10
Számadás
Vörös hervadás
Októberi táj
Marcus Aurelius
Esti Kornél éneke

Irodalom és film
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Ranódy László: Pacsirta
Esti Kornél kalandjai…; Az
utolsó felolvasás
A fürdés
A kulcs

H) Portrék a XX. század magyar irodalmából
e) Móricz Zsigmond
Tragédia
Judith és Eszter
Barbárok
Úri muri
Tündérkert (részlet)

9

f) Wass Albert
Irodalom és film
Koltay Gábor: Adjátok vissza a
hegyeimet!
A funtineli boszorkány (részlet)
Üzenet haza
I) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói
e) Juhász Gyula
Halotti beszéd
Tiszai csönd
Utolsó vacsora
Anna örök
Szerelem
f) Tóth Árpád
Kisvendéglőben
Esti sugárkoszorú
Elégia egy rekettyebokorhoz
Lélektől lélekig
Jó éjszakát
Isten oltó-kése
Álarcosan
c) Karinthy Frigyes
Így írtok ti (részletek)
Tanár úr, kérem (részletek)
Utazás a koponyám körül (részlet)
Találkozás egy fiatalemberrel
Előszó
Szerb Antal
Budapesti kalauz marslakók
számára
Utas és holdvilág (részlet)
Adjátok vissza a hegyeimet!

VIII. Gyakorlás, elmélyítés, digitális témahét
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12. évfolyam
NYELVTAN
ÉVES ÓRASZÁM
MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
AJÁNLOTT TÉMÁK
(óraszám 80%-a)
V.
Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései,
nyelvemlékek

A magyar nyelv rokonságának
hipotézisei
A magyar nyelvtörténet
korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a
magyar nyelv történetében
Nyelvújítás

VI.

6

A 19. század versengő elméletei,
az utóbbi évtizedetörekvései
a származási modellek felülvizsgálatára
(„család” és „fa” metaforák kritikája,
újabb régészeti és genetikai adatok, stb.)
A nyelvhasonlítás korszerű formái
Nyelvi változások a Neumann-galaxisban

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi
norma

Anyanyelvünk rétegződése I.A köznyelvi változatok, a
csoportnyelvek és
rétegnyelvek
Anyanyelvünk rétegződése II.A nyelvjárások és a nyelvi
norma
Nyelvünk helyzete a határon
túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika,
nyelvművelés

32
ajánlott
óraszám

8

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma
eltérései

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés

1
8

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

XI.

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

A modernizmus irodalma

K) Avantgárd mozgalmak
e) Guillaume Apollinaire: A
megsebzett galamb és a szökőkút
f) Kassák Lajos: A ló meghal a
madarak kirepülnek (részlet)
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96
ajánlott
óraszám

22
6

Expresszionizmus, szürrealizmus,
egyéb avantgárd irányzatok;
Filippo Tommaso Marinetti: Óda
egy versenyautomobilhoz

L) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
c) Thomas Stearns Eliot: A
Thomas Stearns Eliot: Macskák
háromkirályok utazása (részlet)
(részlet)
Gottfried Benn: Kék óra
Federico García Lorca: Alvajáró
románc, Kis bécsi valcer
M) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
e) Franz Kafka: Az átváltozás
Franz Kafka: A per (részletek)
f) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Irodalom és tévésorozat:
Mario és a varázsló
Mihail Afanaszjevics Bulgakov Vladimir Bortko: A Mester és
Margarita
(Vagy másik regényfeldolgozás)
Bulgakov: A Mester és Margarita
N) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
Irodalom és színház
Irodalom és film
Bertolt Brecht: Koldusopera
Arthur Miller: Az ügynök halála
vagy Kurázsi mama
Volker Schlöndorff: Az ügynök
halála
(vagy más feldolgozás)
Samuel Barclay Beckett: Godotra várva
vagy
Friedrich Dürrenmatt: A
fizikusok vagy A nagy Romulus
O) A posztmodern világirodalom
e) Bohumil Hrabal: Sörgyári
Irodalom és film
capriccio (részletek)
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio
f) Gabriel García Márquez: Száz év
Jorge Luis Borges: Bábeli
magány (részletek)
könyvtár
Julio Cortázar: Összefüggő
parkok
XII. A magyar irodalom a XX. században II.
A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
Nem én kiáltok
Szegényember balladája
Medáliák (részlet)
Reménytelenül
Istenem
Holt vidék
Tiszta szívvel
Óda
Áldalak búval, vigalommal
Flóra
Tedd a kezed
Kései sirató
Téli éjszaka
A Dunánál
Eszmélet
Tudod, hogy nincs bocsánat
Levegőt!
Nem emel föl
Kész a leltár
(Karóval jöttél…)
Gyermekké tettél
Születésnapomra
Nagyon fáj
(Talán eltünök hirtelen…)
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4

4

58
13

(Íme, hát megleltem hazámat…)
B) Portrék a XX. század magyar irodalmából
a) Örkény István
Egyperces novellák (részletek)
b) Szabó Magda
Az ajtó

9
3
3
Irodalom és film
Szabó István: Az ajtó

c) Kányádi Sándor
Fekete- piros
Dél keresztje alatt
Csángó passió
Halottak napja Bécsben
Hiúság
Sörény és koponya (részlet)
Kuplé a vörös villamosról
Valaki jár a fák hegyén
K) Metszetek a XX. század magyar irodalmából
m) Metszetek: egyéni utakon
Krúdy Gyula
Szindbád – A hídon – Negyedik út vagy
Irodalom és film
Szindbád útja a halálnál – Ötödik út
Huszárik Zoltán: Szindbád
Szabó Dezső
Feltámadás Makucskán
Az elsodort falu (részletek)
Weöres Sándor
Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,
Psyché (részletek)
127.)
n) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Semmiért Egészen
Kalibán
Dsuang Dszi álma
Mozart hallgatása közben
Különbéke
Tücsökzene (részletek)
Radnóti Miklós
Járkálj csak, halálraítélt!
Első ecloga
Tétova óda
Hetedik ecloga
Nem bírta hát…
Erőltetett menet
Levél a hitveshez
Razglednicák
Töredék
A la recherche
Márai Sándor:
Szindbád hazamegy (részlet)
Halotti beszéd
Ottlik Géza
Iskola a határon (részlet)
Buda (részlet)
o) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő
Psalmus Hungaricus (részletek)
Nagycsütörtök
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2
3

12
3

9

3

Arany és kék szavakkal
Reményik Sándor
Halotti beszéd a hulló leveleknek
Eredj, ha tudsz (részlet)

Ahogy lehet

Áprily Lajos
Tavasz a házsongárdi temetőben
Március

Holló-ének
Kolozsvári éjjel

Kós Károly
Varjú-nemzetség (részlet)
Nyirő József
Madéfalvi veszedelem (részlet)
Gion Nándor
A kárókatonák még nem jöttek
vissza
Kovács Vilmos
Holnap is élünk
p) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Gyöngyszoknya (részlet)
Nagy László
Himnusz Minden időben
Ki viszi át a Szerelmet
Csodafiú szarvas
Adjon az Isten
Tűz
q) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói
Pilinszky János
Harbach 1944
Halak a hálóban
Agonia christiana
Apokrif
Nagyvárosi ikonok
Négysoros
Nemes Nagy Ágnes
A fák
Kiáltva
Ekhnáton éjszakája
Mándy Iván
Irodalom és film
Mándy Iván: Régi idők focija
Sándor Pál: Régi idők focija
r) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból
Illyés Gyula
Sinka István
Puszták népe (részlet)
Fekete bojtár vallomásai (részlet)
Csoóri Sándor
Tudósítás a toronyból (részlet)
Anyám fekete rózsa
Anyám szavai
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Metszetek a magyar posztmodern
irodalomból
Tandori Dezső
Horror
Töredék Hamletnek
Táj két figurával
Egy talált tárgy megtisztítása
Hajnóczy Péter
A fűtő (részletek)
M (részletek)
A halál kilovagolt Perzsiából
(részletek)
Esterházy Péter
Termelési kisssregény (részlet)
Harmonia caelestis (részlet)
L) Színház- és drámatörténet
e) Örkény István: Tóték

4

Irodalom és film
Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy
úr!
Németh László: A két Bolyai
(részlet)
f) Szabó Magda: Az a szép fényes nap Szabó Magda: A macskák
szerdája
(részlet)
Sütő András: Advent a Hargitán
Csurka István: Házmestersirató
Gyurkovics Tibor: Nagyvizit
XIII. A XX. századi történelem az irodalomban
k) Trianon
 Juhász Gyula: Trianon
 Babits Mihály: A repülő
falu
 Vérző Magyarország (Szerk.:
 Schöpflin Aladár:
Pozsonyi diákok (részlet)
Kosztolányi Dezső)
Lyka Károly: Magyar művészet – magyar
 Krúdy Gyula: Az utolsó
határok (részlet)
garabonciás
l) Világháborúk
Magyar katonák dala
 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…
Alexis levele Alexandrához
Polcz Alaine: Asszony a fronton
m) Holokauszt
Irodalom és film
 Szép Ernő: Emberszag (részlet)
Török Ferenc: 1945
Irodalom és film
 Tadeusz Borowski: Kővilág
Roberto Benigni: Az élet szép
Irodalom és film
Kertész Imre: Sorstalanság
Koltai Lajos: Sorstalanság
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n) Kommunista diktatúra
 Illyés Gyula: Egy mondat a
zsarnokságról vagy
George Orwell: 1984 (részletek)

1
Irodalom és film
Bacsó Péter: A tanú
Bereményi Géza: Eldorádó
Faludy György: Kihallgatás
Alekszandr Iszajevics
Szolzsenyicin: Gulág
szigetcsoport (részlet)
Irodalom és film
Michael Radford: 1984
1

o) 1956
 Nagy Gáspár
Öröknyár: elmúltam 9 éves
A Fiú naplójából



Irodalom és film
Gothár Péter: Megáll az idő
Irodalom és film
Szilágyi Andor: Mansfeld
Albert Camus: A magyarok vére
(részlet)

Márai Sándor: Mennyből az angyal
vagy Halotti beszéd
XIV.

Metszetek a kortárs magyar irodalomból

4

A szaktanár által szabadon választott írók, művek

XV. Érettségire való készülés, ismétlés, elmélyítés,
digitális témahét
MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével,
mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban
 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése
 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási
képességek fejlesztése
 A szónok tulajdonságai, feladatai
 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a
megszólalásig
 Az érv, érvelés, cáfolat megértése
 Az érvelési hibák felfedeztetése
 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása
 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása
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FOGALMAK
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és
mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése
TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus,
együttműködési elv
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő
célok elérésére nyelvi eszközökkel
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
FOGALMAK
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció,
illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv
TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint
változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban
 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek,
jelnyelvek
 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése
 a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs
forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya
 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása
FOGALMAK
Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok,
korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
TÉMAKÖR: Szótárhasználat
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése,
tanulmányozása: értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár,
helyesírási szótár, szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár,
írói szótárak, tájszótár
FOGALMAK
értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár
-

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése
 A magyar nyelv rokonságának megismerése
 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban
 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és
művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével
 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése
 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata
 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása
 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése
 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái
 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi
apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom
 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása
FOGALMAK
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar,
középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó,
jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet
TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk
helyzete a határon túl
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása
 A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése
 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése
 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata
FOGALMAK
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok;
vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv,
szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert
nyelvűség; nemzetiségi nyelvek
TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A rendszerező képesség fejlesztése
 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő
tételvázlatok összeállítása
 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek
rendszerezése
FOGALMAK
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése
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IRODALOM
TÉMAKÖR: I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D)
A. A realizmus a nyugat-európai irodalomban
B. A realizmus az orosz irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A.+B.)
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása
 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak
megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján
 A XIX. század néhány jellemző epikus műfajának és irányzatának áttekintése
 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével
 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése
 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi
világirodalom kiemelkedő alkotásaiban
 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése
FOGALMAK
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus,
visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma
C. A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése
– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása
– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak
megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek
számbavétele
– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak
tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók)
FOGALMAK
szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
7. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
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a) Arany János
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése
alapján
 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés
és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és
válaszlehetőségek)
 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a
műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése
 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott
szövegek segítségével
 A kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus
költészetében
 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak,
nagykőrösi évek, Őszikék)
 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása
 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek
megismerése
 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése
FOGALMAK
ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus
b, Mikszáth Kálmán
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása
 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában
 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata
Mikszáth regényeiben és novelláiban
 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése
 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása
 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata
Mikszáth műveiben
FOGALMAK
különc, donquijoteizmus
8. Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása
 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése
 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Fausttörténet
 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása
 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a
történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?)
 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben
FOGALMAK
emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti
színek, keretszínek, falanszter

9. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából
Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal

TÉMAKÖR: II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C)
A, Életművek a XX. század magyar irodalmából
vii. Herczeg Ferenc
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc
műveiben
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
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 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
FOGALMAK
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű
viii. Ady Endre
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet,
pénz, háború, stb.) és versformái
 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk
tükrében
 A szimbólumok újszerű használata az életműben
 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése
 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének
megismerése
 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból
 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya
alakulásával
 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének
tanulmányozása
 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése
 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása

FOGALMAK
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus
vagy bimetrikus verselés

c, Babits Mihály
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás
könyve elemzésével
 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése
 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét
kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása
 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének
tanulmányozásával
 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei
 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a
közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége
FOGALMAK
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia
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d, Kosztolányi Dezső
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés,
értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása
 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának
tanulmányozása által
 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése,
értelmezése
 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában
 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben
 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye,
szerepe a Nyugat első nemzedékében)
FOGALMAK
homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I.
TÉMAKÖR: a, Móricz Zsigmond
TÉMAKÖR:b, Wass Albert

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/
 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség
átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata
 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az
elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi,
szellemtörténeti hátterének feltárása
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben
 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása
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FOGALMAK
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói
a, Juhász Gyula, b, Tóth Árpád
c) Karinthy Frigyes
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/
 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése
 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia
TÉMAKÖR: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E)
A. Avantgárd mozgalmak
B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
E. A posztmodern világirodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E)

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése
 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben
 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és
irodalmi irányzatainak tanulmányozása
 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk
feltérképezése
 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.
 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése
 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése
 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek
értelmezése
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 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek,
műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális
kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói
szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására.
 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a
posztmodern változó meghatározásai
FOGALMAK
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd;
futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései
modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma,
mítoszregény, posztmodern
TÉMAKÖR: IV. A magyar irodalom a XX. században II.
A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó
törzsanyagban megnevezett vers elemzésével
 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység,
lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői
eszközeinek tanulmányozása
 Annak vizsgálata, hogy az életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel
és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal
 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai
 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai
összetettségének vizsgálata
 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai
kortársaival)
 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi
recepciójának tanulmányozása
FOGALMAK
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító
vers, dialogizáló versbeszéd
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II.
a, Örkény István
b, Szabó Magda
c, Kányádi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,)

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
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 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának
megvilágítása lírai, epikai, drámai alkotásokban
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK:
groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása,
önéletrajziság
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.
ix. Metszetek: egyéni utakon
Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor
b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Radnóti Miklós
c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos
d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Nagy László
e, Metszet a tárgyias irodalomból
Pilinszky János
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,)
 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg.
 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása
Radnóti költészetében
 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván
irodalomban
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
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FOGALMAK
életrajzi ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers,
,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom
D, Színház- és drámatörténet
Örkény István
Szabó Magda
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése,
közös elemzése
 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal
 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével
kapcsolatban
 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok
felismerése, megfogalmazása, megértése
 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése
FOGALMAK: totalitárius, történelmi dráma
TÉMAKÖR: V. A XX. századi történelem az irodalomban
a, Trianon
b, Világháborúk
c, Holokauszt
d, Kommunista diktatúra
e, 1956
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,)
 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése
 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban
 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák
felismerése, megvitatása
 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek
retorikai funkcióinak azonosítása
 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése
TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK 9-12. ÉVFOLYAM
A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás
meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége,
szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított
gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai
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elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési
módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.
A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni
és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást,
tehetséggondozást. A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd
révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt:
kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák
kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában.
Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló
munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az
irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések
megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.

Tanítási-tanulási stratégiák
Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv
és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia
uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa
tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva
választhat több oktatási stratégia közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási
stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai
irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív
munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is
motiválók legyenek.
A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam) a javasolt tanulásszervezési módok:
a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás
kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal.
A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított
munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából.
Ajánlott a hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az
összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján
gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív
struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).
Tanulásszervezési módok
Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív
csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.).
Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális
játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.
A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a
digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy
órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az
egész tanítási folyamatot.
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Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás,
könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú
oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának.
Oktatási módszerek
Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás,
a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi
alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás,
gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás,
konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási
gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.:
Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási
módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság,
magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása)
Munkaformák
A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka,
a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyagfeldolgozás javasolt.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
9-10. évfolyam
Homérosz: Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből.
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
François Villon: A nagy testamentum (részletek)
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella
William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.)
Molière: A fösvény vagy Tartuffe
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella)
Jókai Mór: Az arany ember
MEMORITEREK
9-10. évfolyam
Homérosz: Odüsszeia (részlet)
Anakreón: Gyűlölöm azt…
Catullus: Gyűlölök és szeretek
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Halotti beszéd és könyörgés (részlet)
Ómagyar Mária-siralom (részlet)
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása)
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása)
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet)
Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása)
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…
Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
11-12. évfolyam
Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály
vagy Ványa bácsi
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy
Romulus
Arany János: Toldi estéje
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Örkény István: Tóték
Szabó Magda: Az ajtó
MEMORITEREK
11-12. évfolyam
Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak)
Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból
Arany János: Epilógus (részlet)
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
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Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában
Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet)
Babits Mihály: Jónás imája
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet)
József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet)
József Attila Óda (részlet)
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet)
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet)
Áprily Lajos: Március (részlet)
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
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Helyi kerettanterv magyar nyelv és irodalomból
2020-as NAT kerettantervi ajánlása alapján
„D” osztályok számára
évfolyam

heti óraszám
nyelvtan

irodalom

9.

1

3

10.

1

3

11.

1

3

12.

1

3

Bevezetés
A Helyi kerettantervünk célkitűzéseiben, fejlesztési terveiben, ajánlott módszertanában,
nevelési-oktatási elveiben megegyezik a NAT-ban rögzítettekkel, ezért ezt külön nem
tüntettük fel, ugyanakkor az átláthatóság érdekében az évfolyamokra tantervet évfolyamokra
bontva rögzítettük.
Javasolt óraszámot csak a tematikus egységeknél jelöltük.
Egy-egy tematikus rész alegységekre bontásánál a szaktanár az osztály képességének
megfelelően differenciál.
Az ajánlott tananyag témái közül a szaktanár az osztály képességéhez, érdeklődéséhez
igazodva szabadon választhat dúsításra, differenciálásra felhasználva az adott anyagot.
Ugyanakkor lehetősége van a fennmaradt óratömeget a törzsanyag elsajátítására, annak
mélyítésére, gyakorlásra felhasználni. Ezeket a tanmenetben minden szaktanár köteles
feltüntetni.
9–10. ÉVFOLYAM
A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere:
 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb,
bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni,
vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint
árnyaltan, adekvátan kifejezni.
 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a
magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti,
feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is.
 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai,
stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen
csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.
 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.
 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő
ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők,
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konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon
elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját
véleményüket.
Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük
felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és
ismerethordozóval találkozzanak.
Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül
egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű,
gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása.
A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen
a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az
irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az
irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az
érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő
gyakorlati szöveget alkotni.

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt
be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti
önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs
célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben
beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket.

9. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
A kommunikáció fogalma,
tényezői és funkciói

A formális és informális beszédhelyzetekben
való viselkedés

A személyközi kommunikáció

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a
kapcsolattartás formái

A nem nyelvi jelek

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és
A tömegkommunikáció fogalma, kultúrkörök
típusai és funkciói
A médiafüggőség, a virtuális valóság
A tömegkommunikáció hatása a veszélyei
gondolkodásra és a nyelvre
A reklámok hatása nyelvhasználatunkra
Médiaműfajok
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36
javasolt
óraszám
11

A digitális kommunikáció
jellemzői, szövegtípusai, az új
digitális nyelv

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium;
adatvédelem

II. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a
magyar és az idegen nyelvek
A nyelv mint jelrendszer

A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése)

A nyelvi szintek

Fonémák más nyelvekben. A magyar
fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek
fonémáival

A magyar nyelv hangrendszere
Hangkapcsolódási
szabályszerűségek

18

A hangok hangulata, hangszimbolika

A tőtípusok, illetve a toldalékok
A szavak felépítése, a szóelemek meghatározása, grammatikai funkcióik
(szótő, képző, jel, rag)
Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása
A magyar nyelv szófaji
A szófajváltás, a többszófajúság
rendszere:
alapszófajok, mondatszók és
viszonyszók

Rendszermondat, szövegmondat

A szószerkezetek (szintagmák)

A szinteződés, tömbösödés a mondatban

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal

A mondat fogalma és
csoportosítási szempontjai
Az egyszerű mondat:
az alany, az állítmány, a tárgy, a
határozók, a jelzők
Az összetett mondat
Az alárendelő összetett
mondatok
A mellérendelő összetett
mondatok
A többszörösen összetett
mondatok
Szövegértés, szövegalkotás

5

Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2
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IRODALOM
Az új NAT szellemében készült 9.osztályos irodalomkönyvek a tananyagot Janus
Pannoniussal bezárólag tárgyalják, ennek megfelelően a helyi alaptantervben is ezt az elvet
igyekeztünk érvényre juttatni.
Irodalom

éves óraszám

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK

VIII. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
A) Az irodalom és hatása
Karinthy Frigyes: A cirkusz

108
javasolt
óraszám
11
2

Örkény István: Ballada a költészet
hatalmáról
II. János Pál pápa levele a művészeknek
(részletek)

B) Szerzők, művek párbeszéde
Aiszóposz: A tücsök és a
hangya
Hajnóczy Péter: A hangya és
a tücsök
Romhányi József: Tücsökdal
C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei
Arthur Conan Doyle:
Irodalom és film
Sherlock HolmesAgatha Christie: Tíz kicsi néger
történetek (részletek)
D) Műnemi-műfaji rendszer
IX.
Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
J) Az ősi magyar hitvilág
Hoppál Mihály: Sámánok. Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága
Lelkek és jelképek (részletek) (Világfa)
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais
Dezső) (részletek)
Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet)
Jankovics Marcell: Ének a
csodaszarvasról (részlet)
K) A görög mitológia
A világ születése; istenek
További görög mítoszok:
születése és harca; istenek
Hésziodosz: Istenek születése (részletek)
nemzedékei, világkorszakok;
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek)
az ember teremtése
A görög mitológia motívumainak, alakjainak
Az olimposzi istenek
megjelenése későbbi korok irodalmában
A görög mitológia híres
történetei (Hermész,
Dionüszosz, Héraklész tettei,
Daidalosz és Ikarosz,
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Thészeusz és Ariadné, a
Minótaurosz)
L) Egyéb teremtésmítosz
Babiloni teremtésmítosz
(részlet)
X.
A görög irodalom
J) Az epika születése
Homérosz: Íliász vagy
Odüsszeia (részletek)
K) A görög líra, az időmértékes verselés
Alkaiosz: Az állam hajója
Szemelvények az antik görög lírából
Alkaiosz: Bordal
Szapphó: Aphroditéhez
Szapphó: Édesanyám! Nem
perdül a rokka
Anakreón: Töredék a halálról
Anakreón: Gyűlölöm
L) A görög dráma
Színház- és drámatörténet:
Szophoklész: Oidipusz király
Szophoklész: Antigoné
Arisztophanész: Lüszisztraté
XI.
A római irodalom
G) A polgárháborúk kora
Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia
H) Augustus kora
Vergilius: Aeneis (Első ének,
Vergilius: IV. ecloga
1-7.sor)
Horatius: Leuconoénak
Horatius: Licinius Murenához
Vergilius: IX. ecloga
Horatius: Thaliarchushoz
Ovidius: Átváltozások
Pygmalion
XII. A Biblia mint kulturális kód
G) Az Ószövetség (részletek)
g) Történeti könyvek
Mózes első könyvéből
Szemelvények az Ószövetségből
részletek:
Az Ószövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Teremtéstörténet
 József
Mózes második könyvéből
részletek:
 Kivonulás
Egyiptomból
(részletek), a
Tízparancsolat
h) Tanító könyvek
 Zsoltárok könyve (23.,
42.)
Az Ószövetség és a film
Ridley Scott: Exodus vagy
1429
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Roger Young: Mózes
(vagy más Ószövetség-feldolgozás)
Az Ószövetség és a képzőművészet
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter Bruegel,
William Blake, Modigliani képei)
H) Újszövetség (részletek)
d) Az „örömhír”
Máté evangéliumából
Szemelvények az Újszövetségből
részletek:
Az Újszövetség motívumainak megjelenése
későbbi korok irodalmi alkotásaiban
 Jézus Krisztus
Karinthy: Barabbás
születése,
megkeresztelése
 Jézus Krisztus
tanításai: Hegyi
beszéd, A magvető
példázata
Az Újszövetség és a film
 Passió-történet
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy
 Jézus feltámadása
Catharine Hardwicke: A születés (vagy más
Lukács evangéliumából
Újszövetség-feldolgozás)
(részletek):
 Az
irgalmas Az Újszövetség és a képzőművészet
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti,
szamaritánus
Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio,
 A tékozló fiú
Munkácsy Mihály)
Pál apostol Szeretethimnusza
XIII. A középkor irodalma
M) Egyházi irodalom
g) Epika:
Umberto Eco: A rózsa neve
Szent Erzsébet legendája (részlet)
Szent Ágoston:
Szent Margit legendája (részlet)
Vallomások (részlet)
Szent Gellért püspök legendája (részlet)
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről
Halotti beszéd és
könyörgés
h) Líra
Jacopone da Todi:
Himnusz a fájdalmas
anyáról
Ómagyar Máriasiralom
N) Lovagi és udvari
irodalom
g) Epika
Anonymus: Gesta
Kálti Márk: Képes krónika (részlet)
Hungarorum (részlet)
Irodalom és film
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp
h) Líra
Walter von der
Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy eltűnt
Vogelweide: A
minden
1430
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hársfaágak csendes
árnyán
O) Dante Alighieri: Isteni Irodalom és képzőművészet
Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi,
színjáték – Pokol
Auguste Rodin munkái
(részletek)
P) A középkor világi
irodalma
vágánsköltészet
Irodalom és zene
Carmina Burana
Carl Orff: Carmina Burana
(részlet)
François Villon: A
Irodalom és színház
nagy testamentum
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella
(részletek)
XIV. A reneszánsz irodalma I.
P) A humanista irodalom
g) Líra
Petrarca: Daloskönyv (részletek)
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz
Petrarca: Pó, földi
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
kérgem
Janus Pannonius: Mars istenhez békességért
Portré: Janus
Janus Pannonius: A saját lelkéhez
Pannonius
Janus Pannonius:
Pannónia dicsérete
Janus Pannonius: Egy
dunántúli mandulafáról
h) Epika
Boccaccio:
Boccaccio: Dekameron (részletek)
Dekameron, Első nap
3. novella
Q) A reformáció vallásos Irodalom és film
Eric Till: Luther (részlet)
irodalma, az
anyanyelvű kultúra
születése
j) Bibliafordítások
Reményik Sándor: A fordító
Károli Gáspár Szent
Sylvester János: Újtestamentum fordítása
Biblia
(ajánló vers)
fordítása (részlet)
k) Zsoltárfordítások
Szenczi Molnár
Albert: 42. zsoltár
l) Heltai Gáspár: Száz Irodalom és film
fabula (részletek)
Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél (rajzfilmek)
(részlet)
R) A reformáció világi irodalma
g) Históriás énekek
Szemelvények a magyar reformáció
Tinódi
Lantos irodalmából
Sebestyén: Eger vár
viadaljáról (részlet)
h) Széphistóriák
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Gyergyai (Gergei)
Albert: História egy
Árgirus nevű
királyfiról és egy
tündér szűz leányról
(részletek)
A regény születése
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote
(részletek)
Gyakorlás, elmélyítés
dolgozatok, / Digitális
témahét

12

10. évfolyam
NYELVTAN
Magyar nyelvtan

éves óraszám

36

TÖRZSANYAG

AJÁNLOTT TANANYAG

ajánlott
óraszám

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
A szöveg fogalma. A
szövegösszefüggés, a
beszédhelyzet
A szöveg típusai, a szöveg
szerkezete

Szövegszemantika
A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem szövegszerű
elemek (kép, ábra, táblázat, tipográfia) kapcsolata
Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét költészet
Intertextualitás: a szövegek transzformációi (pl.
mém)

A szövegkohézió (lineáris
és globális)
A szöveg kifejtettsége
Szövegpragmatika
(szövegvilág, nézőpont,
fogalmi séma, tudáskeret,
forgatókönyv)
Szövegtípusok jellemzői
megjelenés, műfajok és
nyelvhasználati színterek
szerint

1432
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A legjellegzetesebb
szövegtípusok, szövegfajták
Az esszé
A munka világához tartozó
szövegek (a hivatalos levél
típusai, önéletrajz,
motivációs levél)
Az intertextualitás
A szövegfonetikai eszközök
és az írásjelek szerepe a
szöveg értelmezésében
II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
A stílus fogalma és
hírértéke

Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások és
megnyilatkozásaink stílusa

A stílus kifejező ereje

Stílusparódia

Stílusrétegek:

Korstílusok, stílusirányzatok

társalgási, tudományos,
publicisztikai, hivatalos,
szónoki és irodalmi stílus

Az íráskép stilisztikai hatásai

Stílusárnyalatok (pl.:
neutrális, gúnyos, patetikus,
népies, familiáris, költői,
archaikus

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása
Összetett képrendszerek, képi hálózatok,
jelképrendszerek

A mondatstilisztikai
eszközök (a verbális stílus,
nominális stílus, a
körmondat)
Hangszimbolika,
hangutánzás, hangulatfestés
Szóképek (egyszerű;
hasonlatból kinövő
szóképek /metafora,
szinesztézia/, érintkezésen
nyugvó szóképek
/metonímia, szinekdoché/,
összetett szóképek
/összetett költői kép,
allegória, szimbólum/)
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Költői alakzatok (ismétlés,
felcserélés, kihagyás)
köznyelvi és irodalmi
szövegekben
III. Szövegértés, szövegalkotás
Szövegértési, szövegalkotási feladatok

4

Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2

IRODALOM
éves óraszám:
AJÁNLOTT
ALKOTÓK, MŰVEK

Irodalom
TÖRZSANYAG

IV.

A reneszánsz irodalma II

S) Líra a reformáció korában
g) Portré: Balassi Bálint
Balassi Bálint: Egy katonaének

108
ajánlott
óraszám
10
6

További Balassi-versek
További Shakespeare-szonettek

Balassi Bálint: Borivóknak való
Balassi Bálint: Adj már csendességet…
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála
h) William Shakespeare: LXXV.
szonett
T) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
William Shakespeare:
Irodalom és film
Romeo és Júlia
Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia
vagy
(vagy más feldolgozás)
Hamlet, dán királyfi
Irodalom és film
Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más
feldolgozás)

4

II. A barokk és a rokokó irodalma

7

G) Epika
m) Vitairatok, vallásos értekezések –
a katolikus megújulás
Pázmány Péter: Alvinczi Péter
uramhoz írt öt szép levél (részlet)
n) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk
eposz
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
(részletek)
o) Levél
Mikes Kelemen: Törökországi levelek Mikes Kelemen: Törökországi levelek
(1., 37., 112.)
(részletek)

6
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p) Tudományos élet
Apáczai Csere János:
Magyar Encyclopaedia (részlet)
H) A kuruc kor lírája: művek,
műfajok
Rákóczi-nóta
Őszi harmat után

Apáczai Csere János: Az iskolák felette
szükséges voltáról (részlet)
1

III. A felvilágosodás irodalma
G) Az európai felvilágosodás
j) Epika
Jonathan Swift: Gulliver utazásai
(részletek)
Voltaire: Candide (részletek)

k) Színház- és drámatörténet
A francia klasszicista dráma
Irodalom és színház
Molière: A fösvény vagy Tartuffe

37
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Montesquieu: Perzsa levelek (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az
emberi egyenlőtlenség eredetéről és
alapjairól (részlet)
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet)
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú
Werther szenvedései (részlet)
Georg Wilhelm Friedrich Herder:
Eszmék az emberiség történetének
filozófiájáról és más írások (részlet)
4
Irodalom és színház
Jean Racine: Phaedra (részlet)
Pierre Corneille: Cid (részlet)
Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica
(részlet)

Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. Irodalom és színház
(részletek)
A német későklasszicista,
koraromantikus dráma
Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más
Schiller-dráma
l) Líra
2
Robert Burns: John Anderson
William Blake: A tigris
William Blake: A bárány
Robert Burns: Falusi randevú
Johann Wolfgang von Goethe: A vándor
éji dala
Johann Wolfgang von Goethe: A
Tündérkirály
H) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó,
klasszicizmus és szentimentalizmus
11
g) Epika
3
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Csokonai Vitéz Mihály:
Dorottya vagyis a dámák diadalma a
fársángon (részletek)

Bessenyei György: Egy tudós társaság
iránt való jámbor szándék (részlet)
Kármán József: Fanni hagyományai
(részletek)
Kármán József: A nemzet csinosodása
(részlet)
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
(részletek)

h) Líra
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok
(részletek)
Portré: Csokonai Vitéz Mihály

8

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a
táborozáskor
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom
természete
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni
versek
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az
kérelem
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a első oskoláról a Somogyban
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi
csikóbőrös kulacshoz
Ekhóhoz Csokonai Vitéz Mihály: A
Csokonai Vitéz Mihály: A
vidám természetű poéta
Reményhez
Csokonai Vitéz Mihály: A
Magánossághoz
Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
j) Líra
Portré: Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei
(részlet)
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.)
barátnémhoz
Berzsenyi Dániel: Horác
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás KemenesKisfaludy Károly: Mohács (részlet)
aljától
Portré: Kölcsey Ferenc
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
határa!
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala
Kölcsey Ferenc: Bordal
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második
Kölcsey Ferenc: Csolnakon
éneke
k) Epika
Kölcsey Ferenc: Nemzeti
hagyományok (részletek)
Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek)
l) Színház és dráma
Katona József: Bánk bán

15
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1
Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet)

3
Irodalom és zene
Erkel Ferenc: Bánk bán
Irodalom és tévéjáték
Kisfaludy Károly: A kérők
Bohák György: A kérők
1436

IV. A romantika irodalma
p) Az angolszász romantika
George Byron egy szabadon választott művéből részlet
Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet)
Irodalom és film
Richard Thorpe: Ivanhoe
Irodalom és film/tévéjáték
Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és
balítélet
vagy: más Jane Austen-regény
adaptációja
Edgar Allan Poe: A Morgue utcai
Edgar Allan Poe: A kút és az inga
kettős gyilkosság
Edgar Allan Poe: A fekete macska
Edgar Allan Poe: A holló
q) A francia romantika
Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame
Irodalom és film/zene
(részlet)
Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame
vagy Gary Trousdale- Kirk Wise: A
Notre Dame-i toronyőr
vagy a regény más feldolgozása
Irodalom és film/zene
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy
Bille August: Nyomorultak
vagy a regény más feldolgozása
r) A német romantika
Heinrich Heine: Loreley
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek
Heinrich Heine: Memento
s) Az orosz romantika
Alexandr Szergejevics Puskin:
Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk
Anyegin (részletek)
dáma
t) A lengyel romantika
Adam Mickiewicz: A lengyel
anyához

13
4

3

2

3

1
Adam Mickiewicz: Ősök (részlet)

V. A magyar romantika irodalma I.

36

M) Életművek a magyar romantika irodalmából
j) Vörösmarty Mihály
Epika
Zalán futása (Első ének, részlet)
Magyarország címere
 Líra
Virág és pillangó
Szózat
Liszt Ferenchez
Gondolatok a könyvtárban
Az élő szobor
A merengőhöz
Ábránd
Az emberek
Fóti dal
Előszó
A vén cigány
 Drámai költemény
Csongor és Tünde

35
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k) Petőfi Sándor
 Líra
A négyökrös szekér
A bánat? egy nagy oceán
A természet vadvirága
Fa leszek, ha…
Reszket a bokor, mert…
Minek nevezzelek?
Egy gondolat bánt engemet
A puszta, télen vagy KisKunság
A XIX. század költői
Fekete-piros dal
 Epika
A helység kalapácsa (részlet)
Az apostol (részlet)
l) Jókai Mór
 Elbeszélések
A tengerszem tündére
A huszti beteglátogatók

14
Hortobágyi kocsmárosné
Isten csodája
A virágnak megtiltani nem lehet
Szeget szeggel
Csokonai
Megy a juhász szamáron
Szeptember végén
Beszél a fákkal a bús őszi szél
Várady Antalhoz
Európa csendes, újra csendes
Pacsirtaszót hallok megint
Szabadság, szerelem

Úti levelek (részletek)
4
A megölt ország
A debreceni kastély
A magyar Faust
Két menyegző

 Regények
Az arany ember

Irodalom és film
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob
vagy
Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok
N) Tudományos élet a romantika korában
Erdélyi János: A magyar népdalok
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
(részlet)
irodalomtörténet a legrégibb időktől a
jelenkorig rövid előadásban (részlet)
Bajza József: Dramaturgiai és logikai Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
leckék (részlet)
irodalomtörténet (részlet)

1

Gyakorlás, elmélyítés / Digitális témahét

5

MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése
 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése
 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása
1438












A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése
Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása
Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben
Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése
A kommunikáció tényezői
A kommunikációs célok és funkciók
A kommunikáció jelei
A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai
A kommunikációs kapcsolat illemszabályai
A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél,
beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés

FOGALMAK
kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat,
kontextus, a világról való tudás); kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó,
kifejező, metanyelvi, esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel
(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák); digitális kommunikáció jellemzői,
szövegtípusai, a hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz,
motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz stb.
TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar
és az idegen nyelvek
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása
 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése
 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása
 Kreatív nyelvi fejlesztés
 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei
 A szavak és osztályozásuk
 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban
 A szószerkezetek
 A mondatrészek
 A mondatok csoportosítása
 Szórend és jelentés
 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is
FOGALMAK
nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása,
osztályozási szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma;
mondatrészek: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat
szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés
összefüggései
TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése
 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban
 A szövegelemző képességek fejlesztése
 A szöveg fogalma, jellemzői
 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői
 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek
 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje
 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői
 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás
 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
 A helyesírási készség fejlesztése
 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása
 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák
 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos
 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás
 A magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.
 Az esszé
FOGALMAK
szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet; szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz;
szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím);
szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv);
nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás,
deixis, egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita;
a magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé
TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A stílus szerepének tudatosítása
 A stiláris különbségek felfedeztetése
 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor
 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok
 A stílusérték
 A stílushatás
 Stílusgyakorlatok
 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése
 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben
 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása
 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés
tudatosítása
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 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének
megfigyelése, értelmezése
 Szótárhasználat fejlesztése
 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői
 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek
 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező
 Motivált és motiválatlan jelentés
 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk
 A mondat- és szövegjelentés
FOGALMAK
stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és
állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi);
stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban,
jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív
jelentés; metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó;
egyjelentésű, többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár,
ellentétes jelentés

IRODALOM
TÉMAKÖR: I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése
 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való
részvétel lehetőségei
 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai
alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban
FOGALMAK
művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó,
terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj,
monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat,
költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ
TÉMAKÖR: II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK
 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése
 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy
képregényben
 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék
– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése
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 Az alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai
történetekben és eposzokban
 A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy
 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése
 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra
szerepének felismerése
 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai
és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs.
FOGALMAK
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos, világfa, antikvitás,
mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus
TÉMAKÖR: III. A görög irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján
– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból
– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz,
Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból).
– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése
– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása
többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,
– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre
gyakorolt hatásának megismerése
– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,)
felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése.
FOGALMAK
eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina,
hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia,
komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció,
konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis
TÉMAKÖR: IV. A római irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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–

Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek,
továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek.
A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése
Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi
alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;
Irodalmi műfajok, versformák megismerése;
A görög és római kultúra viszonyának értelmezése;
A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk,
intertextualitás);

FOGALMAK
imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica
TÉMAKÖR: V. A Biblia mint kulturális kód
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és
jelentőségének megértése
 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és
műfajok megismerése
 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő,
alapvető kódjához
 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti
ágakban
 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben,
szólásokban, témákban, motívumokban
 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma
 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és projektfeladatok
FOGALMAK
Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció,
teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység,
evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária,
apokalipszis
TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
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 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi
epika, legenda, himnusz
 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban
 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése
 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése
 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése
 Az antikvitás középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)
Dante és Villon életműve jelentőségének megértése
FOGALMAK
középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális,
vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet,
nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium,
Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím,
oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron
TÉMAKÖR: VII. A reneszánsz irodalma
A, A humanista irodalom

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése
 Petrarca-szonett megismerése
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével
FOGALMAK
reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers
B, A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az
irodalomra, a magyar nemzeti tudatra
C, A reformáció világi irodalmából
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség)
megismerése
 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan)
megértése
 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése
 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének
megismerése
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FOGALMAK
bibliafordítás, zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers,
mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia
D, Líra a reformáció korában
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai
 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban
 A szonett formai változása Shakespeare-nél
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével.
FOGALMAK
Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett
E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és
nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására
 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig
 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik
megértése
 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben
felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése
 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel
drámai jelenet kidolgozásában és előadásában
 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése
 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása
 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás
megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása
FOGALMAK
blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma,
bosszúdráma, lírai tragédia

TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
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 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével
FOGALMAK
barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat,
pátosz, röpirat, fiktív levél, kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat
TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma
A, Az európai felvilágosodás
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség,
a korstílusok nézőpontjából
 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai
 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat
FOGALMAK
felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus,
utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív
poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény
B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus,
szentimentalizmus
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése
 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében
 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak
tanulmányozása
 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata
 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos
ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és
értelmezésével
FOGALMAK
vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok,
neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal
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C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek
befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása
 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia)
 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai
 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban
megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével
FOGALMAK
nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti
identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet

TÉMAKÖR: X. A romantika irodalma
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben
 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének
megismerése
 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben
 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek
megismerése
 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként
 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből
FOGALMAK
korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember
TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma
A, Életművek a magyar romantika irodalmából
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a, Vörösmarty Mihály
FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK
 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty
Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének
feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése
 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása
FOGALMAK
rapszódia, drámai költemény
b, Petőfi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek
szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén
 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars
poetica stb.) és műfajainak megismerése
 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy
egész mű tanulmányozásán keresztül
 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai
 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében
 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében
 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése
 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben
FOGALMAK
népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai
realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz
c, Jókai Mór
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepe
 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése
 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal
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 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
FOGALMAK
irányregény, utópia, szigetutópia
B, Irodalomtudomány a romantika korában
FOGALOM
nemzeti szemlélet, korszerű népiesség
11-12. évfolyam
A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási
célokat tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő
ismeretek gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók
kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési
szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és
képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire.
A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy
kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú,
illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott
kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek
legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni,
gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs
helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni
nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető
követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).
A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar
irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi
folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi,
esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre.
Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar
irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak
képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a
történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja „A XX. századi történelem az irodalomban” című
anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar,
illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi
kérdésekkel.
Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi
nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes
identitáskeresés. A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a
Kárpát-medencei irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes
erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi
érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában,
szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére
van.
Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés
mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a
továbbtanulásra.
Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai:
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a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének
nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek
birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a
műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg
esetében – a helyesírási szabályoknak.
 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence
tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai,
mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat.
 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok
tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait.
 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a
magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló
bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban
keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket.
 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek
a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus
szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat,
szállóigéket.
 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és
-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket
értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű
értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő –
összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy
értekezésben tudják kifejteni.
 Cél, hogy a képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit,
motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi
alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció
összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést
érzékelni.
 A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó
életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy
műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet
kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már
lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.
11. évfolyam
NYELVTAN

MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

ÉVES ÓRASZÁM

AJÁNLOTT TÉMÁK

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
A retorika és kommunikáció, a retorika
fogalma
A retorikai szövegek felépítése és
elkészítésének lépései

Retorika az ókorban
Retorika a középkorban
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36
ajánlott
óraszám

11

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd,
törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és
jellemzőik
Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok
Az érvelés módszere
A retorikai szövegek kifejezőeszközei
A kulturált vita szabályai
A befolyásolás módszerei

Néhány történeti értékű és jelenkori
szónoki beszéd retorikai eszközei és
esztétikai hatása
A szójáték és a retorika
Digitális eszközök, grafikus
szerkesztők használata a retorikai
szövegek alkotásában.
Az előadás szemléltetésének módjai
(bemutatás, prezentáció).

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló,
beszédaktus, együttműködési elv
A nyelv működése a beszélgetés, társalgás
során
A társalgás udvariassági formái
A beszédaktus
Az együttműködési elv (mennyiségi,
minőségi, viszony, mód)

7

A pragmatika mint a nyelvre
irányuló funkcionális nézőpont
Kommunikáció és pragmatika

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás,
nyelvtípusok
A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó
rendszer
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és
megismerés
A beszéd mint cselekvés
A nyelvcsaládok és nyelvtípusok

7

A nyelv szerepe a világról formált
tudásunkban, gondolkodásunk
alakításában
A nyelv szerepe a memória
alakításában

IV. Szótárhasználat
V.Szövegértés, szövegalkotás
Gyakorlás, elmélyítés, ismétlés

2
6
3

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

IX.

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

A klasszikus modernség irodalma

M) A nyugat-európai irodalom

108
ajánlott
óraszám

47
6

d) Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek)
vagy
Stendhal: Vörös és fekete
(részletek)
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Charles Dickens: Twist Olivér
Irodalom és film
Gustave Flaubert: Bovaryné vagy
Tim Fywell: Bovaryné
(vagy más feldolgozás)
Guy de Maupassant: Gömböc és
más történetek

b)Színház- és drámatörténet:
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy
Nóra (Babaotthon)

N) Az orosz irodalom
m) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A
köpönyeg
n) Fjodor Mihajlovics
Dosztojevszkij:
Bűn és bűnhődés (részletek)
o) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan
Iljics halála

7
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az
orr

Irodalom és film
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna
Karenina vagy
Joe Wright: Anna Karenina
(vagy a regény más feldolgozása)
Irodalom és színház
p) Színház- és drámatörténet:
Anton Pavlovics Csehov: Sirály
Anton Pavlovics Csehov: Három
vagy Ványa bácsi
nővér
(valamelyik színházi adaptációja)
O) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
j) Charles Baudelaire
A Romlás virágai – Előszó
Egy dög
Kapcsolatok
Az albatrosz
k) Paul Verlaine
Őszi chanson
Holdfény
Költészettan
l) Arthur Rimbaud
A magánhangzók szonettje
Kenyérlesők
A részeg hajó (részlet)
P) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
10. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
g) Arany János
Toldi szerelme (részletek)
 Epika
Buda halála (részletek) A
Toldi estéje
nagyidai cigányok (részletek)
 Balladák
A walesi bárdok
Ágnes asszony
Tetemre hívás
V. László
Híd-avatás
Vörös Rébék
Tengeri-hántás
 Líra
Fiamnak
Visszatekintés
Széchenyi emlékezete
Letészem a lantot
Az örök zsidó
Kertben
Őszikék
Epilógus
Tamburás öreg úr
Kozmopolita költészet
Sejtelem
Mindvégig
A tölgyek alatt
Tímár Zsófi özvegysége
h) Mikszáth Kálmán
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6

28
12

7

Hova lett Gál Magda
Szegény Gélyi János lovai

Az a fekete folt
Bede Anna tartozása
A bágyi csoda
Beszterce ostroma

Irodalom és tévéjáték
Zsurzs Éva: A fekete város
(részlet)
11. Színház- és drámatörténet
5
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mózes
12. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a
magyar irodalmából
j) Tompa Mihály
A gólyához
Népdal
A madár, fiaihoz
k) Gárdonyi Géza
Az én falum (részletek)
Az Isten rabjai (részlet)
A láthatatlan ember (részlet)
l) Vajda János
Húsz év múlva
A virrasztók
Az üstökös
Reviczky Gyula
Magamról
Schopenhauer olvasása közben
X.
A magyar irodalom a XX. században
J) Életművek a XX. század magyar irodalmából
j) Herczeg Ferenc
Az élet kapuja
A hét sváb (részlet)
Fekete szüret a Badacsonyon
Irodalom és színház
Színház- és drámatörténet:
Bizánc
Kék róka (részlet)
A Tisza-parton
k) Ady Endre
Lédával a bálban
Góg és Magóg fia vagyok én…
Vér és arany
Héja-nász az avaron
Sem utódja, sem boldog őse…
Harc a Nagyúrral
Az eltévedt lovas
Új vizeken járok
Elbocsátó szép üzenet
Az ős Kaján
Sípja régi babonának
A Sion-hegy alatt
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Az Úr érkezése
Ember az embertelenségben
Kocsi-út az éjszakában
A Hortobágy poétája
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Párisban járt az Ősz
Őrizem a szemed
l) Babits Mihály
In Horatium
A Danaidák
Húsvét előtt
A lírikus epilógja
Örök kék ég a felhők mögött
Esti kérdés
(részlet)
Jobb és bal
Ádáz kutyám
Mint különös hírmondó…
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Ősz és tavasz közt
Jónás könyve; Jónás imája

A gazda bekeriti házát
Csak posta voltál
Balázsolás
A gólyakalifa (részlet)
Cigány a siralomházban

d) Kosztolányi Dezső
A szegény kisgyermek panaszai (részletek:
Mint aki a sínek közé esett…, Azon az éjjel,
Anyuska régi képe)
Boldog, szomorú dal
Őszi reggeli
Halotti beszéd
Hajnali részegség
Édes Anna

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, melyben
egy közönséges villamosútról ad megrázó
leírást, – s elbúcsúzik az olvasótól

10
Számadás
Vörös hervadás
Októberi táj
Marcus Aurelius
Esti Kornél éneke

Irodalom és film
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Ranódy László: Pacsirta
Esti Kornél kalandjai…; Az
utolsó felolvasás
A fürdés
A kulcs

K) Portrék a XX. század magyar irodalmából
g) Móricz Zsigmond
Tragédia
Judith és Eszter
Barbárok
Úri muri
Tündérkert (részlet)

9

h) Wass Albert
Irodalom és film
Koltay Gábor: Adjátok vissza a
hegyeimet!
A funtineli boszorkány (részlet)
Üzenet haza
L) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói
g) Juhász Gyula
Halotti beszéd
Tiszai csönd
Utolsó vacsora
Anna örök
Szerelem
h) Tóth Árpád
Kisvendéglőben
Esti sugárkoszorú
Elégia egy rekettyebokorhoz
Lélektől lélekig
Jó éjszakát
Isten oltó-kése
Álarcosan
c) Karinthy Frigyes
Így írtok ti (részletek)
Tanár úr, kérem (részletek)
Utazás a koponyám körül (részlet)
Találkozás egy fiatalemberrel
Előszó
Szerb Antal
Adjátok vissza a hegyeimet!
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Budapesti kalauz marslakók
számára
Utas és holdvilág (részlet)

XI.

Gyakorlás, elmélyítés, digitális témahét

4

12. évfolyam
NYELVTAN
ÉVES ÓRASZÁM
MAGYAR NYELV
TÖRZSANYAG
AJÁNLOTT TÉMÁK
(óraszám 80%-a)
VII. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései,
nyelvemlékek

A magyar nyelv rokonságának
hipotézisei
A magyar nyelvtörténet
korszakai
Nyelvemlékek
A szókészlet változása a
magyar nyelv történetében
Nyelvújítás

6

A 19. század versengő elméletei,
az utóbbi évtizedetörekvései
a származási modellek felülvizsgálatára
(„család” és „fa” metaforák kritikája,
újabb régészeti és genetikai adatok, stb.)
A nyelvhasonlítás korszerű formái
Nyelvi változások a Neumann-galaxisban

VIII. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi
norma
Anyanyelvünk rétegződése I.A köznyelvi változatok, a
csoportnyelvek és
rétegnyelvek
Anyanyelvünk rétegződése II.A nyelvjárások és a nyelvi
norma
Nyelvünk helyzete a határon
túl
Nyelvi tervezés, nyelvpolitika,
nyelvművelés

32
ajánlott
óraszám

8

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma
eltérései

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés

1
8

IRODALOM
ÉVES ÓRASZÁM

IRODALOM
TÖRZSANYAG
(óraszám 80%-a)

AJÁNLOTT ALKOTÓK,
MŰVEK

XVI. A modernizmus irodalma
P) Avantgárd mozgalmak

96
ajánlott
óraszám

22
6
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g) Guillaume Apollinaire: A
Expresszionizmus, szürrealizmus,
megsebzett galamb és a szökőkút
egyéb avantgárd irányzatok;
Filippo Tommaso Marinetti: Óda
h) Kassák Lajos: A ló meghal a
egy versenyautomobilhoz
madarak kirepülnek (részlet)
Q) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
d) Thomas Stearns Eliot: A
Thomas Stearns Eliot: Macskák
háromkirályok utazása (részlet)
(részlet)
Gottfried Benn: Kék óra
Federico García Lorca: Alvajáró
románc, Kis bécsi valcer
R) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
g) Franz Kafka: Az átváltozás
Franz Kafka: A per (részletek)
h) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Irodalom és tévésorozat:
Mario és a varázsló
Mihail Afanaszjevics Bulgakov Vladimir Bortko: A Mester és
Margarita
(Vagy másik regényfeldolgozás)
Bulgakov: A Mester és Margarita
S) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
Irodalom és színház
Irodalom és film
Bertolt Brecht: Koldusopera
Arthur Miller: Az ügynök halála
vagy Kurázsi mama
Volker Schlöndorff: Az ügynök
halála
(vagy más feldolgozás)
Samuel Barclay Beckett: Godotra várva
vagy
Friedrich Dürrenmatt: A
fizikusok vagy A nagy Romulus
T) A posztmodern világirodalom
g) Bohumil Hrabal: Sörgyári
Irodalom és film
capriccio (részletek)
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio
h) Gabriel García Márquez: Száz év
Jorge Luis Borges: Bábeli
magány (részletek)
könyvtár
Julio Cortázar: Összefüggő
parkok
XVII. A magyar irodalom a XX. században II.
A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
Nem én kiáltok
Szegényember balladája
Medáliák (részlet)
Reménytelenül
Istenem
Holt vidék
Tiszta szívvel
Óda
Áldalak búval, vigalommal
Flóra
Tedd a kezed
Kései sirató
Téli éjszaka
A Dunánál
Eszmélet
Tudod, hogy nincs bocsánat
Levegőt!
Nem emel föl
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58
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(Karóval jöttél…)

Kész a leltár
Gyermekké tettél
Születésnapomra
Nagyon fáj
(Talán eltünök hirtelen…)
(Íme, hát megleltem hazámat…)

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából
a) Örkény István
Egyperces novellák (részletek)
b) Szabó Magda
Az ajtó

9
3
3
Irodalom és film
Szabó István: Az ajtó

c) Kányádi Sándor
Fekete- piros
Dél keresztje alatt
Csángó passió
Halottak napja Bécsben
Hiúság
Sörény és koponya (részlet)
Kuplé a vörös villamosról
Valaki jár a fák hegyén
O) Metszetek a XX. század magyar irodalmából
s) Metszetek: egyéni utakon
Krúdy Gyula
Szindbád – A hídon – Negyedik út vagy
Irodalom és film
Szindbád útja a halálnál – Ötödik út
Huszárik Zoltán: Szindbád
Szabó Dezső
Feltámadás Makucskán
Az elsodort falu (részletek)
Weöres Sándor
Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,
Psyché (részletek)
127.)
t) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Semmiért Egészen
Kalibán
Dsuang Dszi álma
Mozart hallgatása közben
Különbéke
Tücsökzene (részletek)
Radnóti Miklós
Járkálj csak, halálraítélt!
Első ecloga
Tétova óda
Hetedik ecloga
Nem bírta hát…
Erőltetett menet
Levél a hitveshez
Razglednicák
Töredék
A la recherche
Márai Sándor:
Szindbád hazamegy (részlet)
Halotti beszéd
Ottlik Géza
Iskola a határon (részlet)
Buda (részlet)
u) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő
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12
3

9

3

Psalmus Hungaricus (részletek)

Nagycsütörtök
Arany és kék szavakkal
Reményik Sándor
Halotti beszéd a hulló leveleknek
Eredj, ha tudsz (részlet)

Ahogy lehet

Áprily Lajos
Tavasz a házsongárdi temetőben
Március

Holló-ének
Kolozsvári éjjel

Kós Károly
Varjú-nemzetség (részlet)
Nyirő József
Madéfalvi veszedelem (részlet)
Gion Nándor
A kárókatonák még nem jöttek
vissza
Kovács Vilmos
Holnap is élünk
v) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Gyöngyszoknya (részlet)
Nagy László
Himnusz Minden időben
Ki viszi át a Szerelmet
Csodafiú szarvas
Adjon az Isten
Tűz
w) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói
Pilinszky János
Harbach 1944
Halak a hálóban
Agonia christiana
Apokrif
Nagyvárosi ikonok
Négysoros
Nemes Nagy Ágnes
A fák
Kiáltva
Ekhnáton éjszakája
Mándy Iván
Irodalom és film
Mándy Iván: Régi idők focija
Sándor Pál: Régi idők focija
x) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból
Illyés Gyula
Sinka István
Puszták népe (részlet)
Fekete bojtár vallomásai (részlet)
Csoóri Sándor
Tudósítás a toronyból (részlet)
Anyám fekete rózsa
Anyám szavai
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Metszetek a magyar posztmodern
irodalomból
Tandori Dezső
Horror
Töredék Hamletnek
Táj két figurával
Egy talált tárgy megtisztítása
Hajnóczy Péter
A fűtő (részletek)
M (részletek)
A halál kilovagolt Perzsiából
(részletek)
Esterházy Péter
Termelési kisssregény (részlet)
Harmonia caelestis (részlet)
P) Színház- és drámatörténet
g) Örkény István: Tóték

4

Irodalom és film
Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy
úr!
Németh László: A két Bolyai
(részlet)
h) Szabó Magda: Az a szép fényes nap Szabó Magda: A macskák
szerdája
(részlet)
Sütő András: Advent a Hargitán
Csurka István: Házmestersirató
Gyurkovics Tibor: Nagyvizit
XVIII. A XX. századi történelem az irodalomban
p) Trianon
 Juhász Gyula: Trianon
 Babits Mihály: A repülő
falu
 Vérző Magyarország (Szerk.:
 Schöpflin Aladár:
Pozsonyi diákok (részlet)
Kosztolányi Dezső)
Lyka Károly: Magyar művészet – magyar
 Krúdy Gyula: Az utolsó
határok (részlet)
garabonciás
q) Világháborúk
Magyar katonák dala
 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…
Alexis levele Alexandrához
Polcz Alaine: Asszony a fronton
r) Holokauszt
Irodalom és film
 Szép Ernő: Emberszag (részlet)
Török Ferenc: 1945
Irodalom és film
 Tadeusz Borowski: Kővilág
Roberto Benigni: Az élet szép
Irodalom és film
Kertész Imre: Sorstalanság
Koltai Lajos: Sorstalanság
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s) Kommunista diktatúra
 Illyés Gyula: Egy mondat a
zsarnokságról vagy
George Orwell: 1984 (részletek)

1
Irodalom és film
Bacsó Péter: A tanú
Bereményi Géza: Eldorádó
Faludy György: Kihallgatás
Alekszandr Iszajevics
Szolzsenyicin: Gulág
szigetcsoport (részlet)
Irodalom és film
Michael Radford: 1984
1

t) 1956
 Nagy Gáspár
Öröknyár: elmúltam 9 éves
A Fiú naplójából



Irodalom és film
Gothár Péter: Megáll az idő
Irodalom és film
Szilágyi Andor: Mansfeld
Albert Camus: A magyarok vére
(részlet)

Márai Sándor: Mennyből az angyal
vagy Halotti beszéd
XIX.

Metszetek a kortárs magyar irodalomból

4

A szaktanár által szabadon választott írók, művek

XX. Érettségire való készülés, ismétlés, elmélyítés,
digitális témahét
MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével,
mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban
 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése
 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási
képességek fejlesztése
 A szónok tulajdonságai, feladatai
 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a
megszólalásig
 Az érv, érvelés, cáfolat megértése
 Az érvelési hibák felfedeztetése
 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása
 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása
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FOGALMAK
retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és
mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése
TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus,
együttműködési elv
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő
célok elérésére nyelvi eszközökkel
 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése
FOGALMAK
megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció,
illokúció, perlokúció); deixis; együttműködési elv
TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint
változó rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban
 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek,
jelnyelvek
 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése
 a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs
forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya
 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása
FOGALMAK
Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok,
korlátozott és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
TÉMAKÖR: Szótárhasználat
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése,
tanulmányozása: értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár,
helyesírási szótár, szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár,
írói szótárak, tájszótár
FOGALMAK
értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár
-

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek

1461

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése
 A magyar nyelv rokonságának megismerése
 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban
 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és
művelődéstörténeti párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével
 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése
 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata
 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása
 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése
 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái
 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi
apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom
 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása
FOGALMAK
nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar,
középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó,
jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet
TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk
helyzete a határon túl
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása
 A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése
 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése
 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata
FOGALMAK
nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok;
vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv,
szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert
nyelvűség; nemzetiségi nyelvek
TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A rendszerező képesség fejlesztése
 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő
tételvázlatok összeállítása
 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek
rendszerezése
FOGALMAK
Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése
1462

IRODALOM
TÉMAKÖR: I. A klasszikus modernség irodalma (A,B,C,D)
A. A realizmus a nyugat-európai irodalomban
B. A realizmus az orosz irodalomban
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A.+B.)
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása
 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak
megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján
 A XIX. század néhány jellemző epikus műfajának és irányzatának áttekintése
 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével
 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése
 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi
világirodalom kiemelkedő alkotásaiban
 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése
FOGALMAK
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus,
visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma
C. A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– A klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése
– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása
– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak
megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek
számbavétele
– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak
tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók)
FOGALMAK
szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában
10. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából
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a) Arany János
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése
alapján
 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés
és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és
válaszlehetőségek)
 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a
műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése
 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott
szövegek segítségével
 A kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus
költészetében
 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak,
nagykőrösi évek, Őszikék)
 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása
 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek
megismerése
 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése
FOGALMAK
ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus
b, Mikszáth Kálmán
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK
 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása
 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása
 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a
könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása
 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában
 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata
Mikszáth regényeiben és novelláiban
 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése
 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása
 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata
Mikszáth műveiben
FOGALMAK
különc, donquijoteizmus
11. Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása
 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése
 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Fausttörténet
 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása
 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a
történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?)
 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben
FOGALMAK
emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti
színek, keretszínek, falanszter

12. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából
Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal

TÉMAKÖR: II. A magyar irodalom a XX. században (A,B, C)
A, Életművek a XX. század magyar irodalmából
x. Herczeg Ferenc
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc
műveiben
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
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 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése
FOGALMAK
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű
xi. Ady Endre
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet,
pénz, háború, stb.) és versformái
 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk
tükrében
 A szimbólumok újszerű használata az életműben
 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése
 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének
megismerése
 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból
 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya
alakulásával
 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének
tanulmányozása
 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése
 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása

FOGALMAK
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus
vagy bimetrikus verselés

c, Babits Mihály
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás
könyve elemzésével
 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése
 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét
kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása
 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének
tanulmányozásával
 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei
 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a
közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége
FOGALMAK
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia
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d, Kosztolányi Dezső
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek
elemzésével
 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés,
értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása
 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának
tanulmányozása által
 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése,
értelmezése
 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában
 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben
 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye,
szerepe a Nyugat első nemzedékében)
FOGALMAK
homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I.
TÉMAKÖR: a, Móricz Zsigmond
TÉMAKÖR:b, Wass Albert

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/
 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség
átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata
 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az
elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével
 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek
felismertetése
 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése
 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk,
magatartásformák felismerése, értelmezése
 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi,
szellemtörténeti hátterének feltárása
 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és
történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése
 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben
 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása
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FOGALMAK
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói
a, Juhász Gyula, b, Tóth Árpád
c) Karinthy Frigyes
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/
 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése
 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia
TÉMAKÖR: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma (A,B,C,D,E)
A. Avantgárd mozgalmak
B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai
C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai
D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései
E. A posztmodern világirodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (A,B,C,D, E)

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése
 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben
 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és
irodalmi irányzatainak tanulmányozása
 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk
feltérképezése
 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.
 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése
 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése
 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek
értelmezése
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 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek,
műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális
kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói
szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására.
 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a
posztmodern változó meghatározásai
FOGALMAK
dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd;
futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései
modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma,
mítoszregény, posztmodern
TÉMAKÖR: IV. A magyar irodalom a XX. században II.
A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.
József Attila
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó
törzsanyagban megnevezett vers elemzésével
 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység,
lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői
eszközeinek tanulmányozása
 Annak vizsgálata, hogy az életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel
és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal
 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai
 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai
összetettségének vizsgálata
 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai
kortársaival)
 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi
recepciójának tanulmányozása
FOGALMAK
tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító
vers, dialogizáló versbeszéd
B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II.
a, Örkény István
b, Szabó Magda
c, Kányádi Sándor
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,)

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
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 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának
megvilágítása lírai, epikai, drámai alkotásokban
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
FOGALMAK:
groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása,
önéletrajziság
C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.
xii. Metszetek: egyéni utakon
Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor
b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói
Szabó Lőrinc
Radnóti Miklós
c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból
Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos
d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából
Nagy László
e, Metszet a tárgyias irodalomból
Pilinszky János
FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (C- a,+b,+c,+d,+e,)
 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban
 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése
 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés,
világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és
tematikában szólalhat meg.
 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása
Radnóti költészetében
 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván
irodalomban
 Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban
 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző
beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.
 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása
 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján
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FOGALMAK
életrajzi ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers,
,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom
D, Színház- és drámatörténet
Örkény István
Szabó Magda
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése,
közös elemzése
 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal
 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével
kapcsolatban
 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok
felismerése, megfogalmazása, megértése
 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése
FOGALMAK: totalitárius, történelmi dráma
TÉMAKÖR: V. A XX. századi történelem az irodalomban
a, Trianon
b, Világháborúk
c, Holokauszt
d, Kommunista diktatúra
e, 1956
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (a,+b,+c,+d,+e,)
 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése
 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban
 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák
felismerése, megvitatása
 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek
retorikai funkcióinak azonosítása
 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése
TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK 9-12. ÉVFOLYAM
A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás
meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége,
szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított
gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai
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elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési
módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.
A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni
és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást,
tehetséggondozást. A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd
révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt:
kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák
kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában.
Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló
munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az
irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések
megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.

Tanítási-tanulási stratégiák
Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv
és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia
uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa
tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva
választhat több oktatási stratégia közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási
stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai
irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív
munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is
motiválók legyenek.
A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam) a javasolt tanulásszervezési módok:
a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás
kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal.
A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított
munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából.
Ajánlott a hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az
összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján
gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív
struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).
Tanulásszervezési módok
Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív
csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.).
Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális
játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.
A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a
digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy
órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az
egész tanítási folyamatot.
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Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás,
könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú
oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának.
Oktatási módszerek
Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás,
a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi
alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás,
gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás,
konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási
gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.:
Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási
módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság,
magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása)
Munkaformák
A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka,
a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyagfeldolgozás javasolt.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
9-10. évfolyam
Homérosz: Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből.
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
François Villon: A nagy testamentum (részletek)
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella
William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.)
Molière: A fösvény vagy Tartuffe
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella)
Jókai Mór: Az arany ember
MEMORITEREK
9-10. évfolyam
Homérosz: Odüsszeia (részlet)
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Anakreón: Gyűlölöm azt…
Catullus: Gyűlölök és szeretek
Halotti beszéd és könyörgés (részlet)
Ómagyar Mária-siralom (részlet)
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása)
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása)
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet)
Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása)
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…
Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK
11-12. évfolyam
Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)
Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály
vagy Ványa bácsi
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy
Romulus
Arany János: Toldi estéje
Madách Imre: Az ember tragédiája
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Örkény István: Tóték
Szabó Magda: Az ajtó
MEMORITEREK
11-12. évfolyam
Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak)
Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból
1474

Arany János: Epilógus (részlet)
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában
Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet)
Babits Mihály: Jónás imája
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet)
József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet)
József Attila Óda (részlet)
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet)
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet)
Áprily Lajos: Március (részlet)
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2

1479

Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

9. évfolyam
Óraszám: 36 óra/év
1 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör

Óraszám

1.

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

16 óra

2.

Kémiai átalakulások

20 óra

Tematikai egység
Előzetes tudás

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

Órakeret
16 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron,
nemesgáz-elektronszerkezet,
anyagmennyiség,
moláris tömeg.

A tematikai egység A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme.
nevelési-fejlesztési Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a
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céljai









jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és
felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris
tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai
tulajdonságai
periodikus
váltakozásának
értelmezése,
az
elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek
tulajdonságainak magyarázatakor.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri az atom felépítését, az
elemi részecskéket, valamint
azok jellemzőit, ismeri az
izotópok
legfontosabb
tulajdonságait,
érti
a
radioaktivitás lényegét, és
példát mond a radioaktív
izotópok
gyakorlati
felhasználására;
ismeri az anyagmennyiség és
a
mól
fogalmát,
érti
bevezetésük szükségességét,
és egyszerű számításokat
végez m, n és M segítségével;
ismeri
az
atom
elektronszerkezetének
kiépülését
a
Bohr-féle
atommodell szintjén, tisztában
van a vegyértékelektronok
kémiai reakciókban betöltött
szerepével;
értelmezi
a
periódusos
rendszer fontosabb adatait
(vegyjel, rendszám, relatív
atomtömeg), alkalmazza a
periódusszám
és
a
(fő)csoportszám jelentését a
héjak
és
a
vegyértékelektronok
szempontjából,
ismeri
a
periódusos rendszer fontosabb
csoportjainak a nevét és az
azokat
alkotó
elemek
vegyjelét;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alapvető
matematikai
készségek fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
digitális
eszközzel
 Az atomok és a periódusos
rendszer
 A kovalens kötés és a
molekulák
 Az atomrácsos kristályok
 Az ionok, az ionkötés és az
ionvegyületek
 A fémes kötés és a fémek
 Az anyagok csoportosítása:
elemek,
vegyületek
és
keverékek

Kapcsolódási pontok
Fizika:
kísérletezés,
mérés,
mérési
hiba.
atommodellek,
színképek, elektronhéj,
tömeg,
elektromos
töltés,
Coulombtörvény, erő, neutron,
radioaktivitás, felezési
idő,
sugárvédelem,
magreakciók, energia,
atomenergia.
töltések, pólusok
Fizika,
matematika:
vektorok.
százalékszámítás
aránypárok
Biológia-egészségtan:
a természettudományos
gondolkodás
és
a
természettudományos
megismerés módszerei.
biogén elemek
az
idegrendszer
működése

Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
 Magyar és/vagy idegen nyelvű
mobilalkalmazások keresése hidegháború.
és használata az atomok
elektronszerkezetével és a Vizuális
kultúra:
periódusos
rendszerrel kovácsoltvas
kapuk,
kapcsolatban
ékszerek.
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 ismeri a molekulaképződés
szabályait,
ismeri
az
elektronegativitás fogalmát, és
érti a kötéspolaritás lényegét,
a kovalens kötést jellemzi
száma és polaritása szerint,
megalkotja
egyszerű
molekulák szerkezeti képletét,
ismeri
a
legalapvetőbb
molekulaalakokat
(lineáris,
síkháromszög,
tetraéder,
piramis, V-alak), valamint
ezek meghatározó szerepét a
molekulák
polaritása
szempontjából;
 meghatározza
egyszerű
molekulák polaritását, és
ennek alapján következtet a
közöttük
kialakuló
másodrendű kémiai kötésekre,
valamint
oldhatósági
jellemzőikre, érti, hogy a
moláris tömeg és a molekulák
között fellépő másodrendű
kötések minősége hogyan
befolyásolja az olvadás- és
forráspontot, ezeket konkrét
példákkal támasztja alá;
 érti a részecske szerkezete és
az anyag fizikai és kémiai
tulajdonságai közötti alapvető
összefüggéseket;
 ismeri az egyszerű ionok
atomokból való létrejöttének
módját, ezt konkrét példákkal
szemlélteti, ismeri a fontosabb
összetett ionok molekulákból
való képződésének módját,
tudja
a
nevüket,
összegképletüket, érti egy
ionvegyület képletének a
megszerkesztését az azt alkotó
ionok képlete alapján, érti az

 Bemutató
készítése
„Mengyelejev és a periódusos
rendszer” címmel
 Cikkek, illetve hírek keresése
a médiában a radioaktív
izotópok veszélyeiről, illetve
felhasználási lehetőségeiről
 Hevesy
György
munkásságának bemutatása
kiselőadásban
 Marie Curie munkásságának
bemutatása poszteren vagy
prezentáció formájában
 Egyszerű
számítások
elvégzése
az
anyagmennyiséggel
kapcsolatban, pl. egy korty
vagy egy csepp vízben lévő
vízmolekulák hozzávetőleges
számának kiszámítása, egy
vascsipeszben lévő vasatomok
számának kiszámítása, egy
kockacukorban
lévő
répacukormolekulák
számának kiszámítása, vagy
egy
adott
tömegű
kénkristályban
található
kénmolekulák
számának
kiszámítása
 Demonstrációs
kísérletek
elvégzése vagy keresése a
világhálón az egy csoportban
lévő elemek hasonló kémiai
tulajdonságainak
szemléltetésére (pl. a kálium
és a nátrium, a magnézium és
a kalcium, a klór és a jód
kémiai
reakcióinak
összehasonlítása), a kísérletek
tapasztalatainak szemléltetése
 Logikai térkép készítése a
kémiai
kötésekről,
azok
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Magyar
nyelv
és
irodalom: szólások: pl.
„Eltűnik,
mint
a
kámfor”; Móra Ferenc:
Kincskereső
kisködmön.









ionrács felépülési elvét, az
ionvegyület
képletének
jelentését, konkrét példák
segítségével
jellemzi
az
ionvegyületek
fontosabb
tulajdonságait;
ismeri a fémek helyét a
periódusos rendszerben, érti a
fémes kötés kialakulásának és
a fémek kristályszerkezetének
a lényegét, érti a kapcsolatot a
fémek kristályszerkezete és
fontosabb
tulajdonságai
között,
konkrét
példák
segítségével (pl. Fe, Al, Cu)
jellemzi
a
fémes
tulajdonságokat,
összehasonlításokat végez;
ismeri
az
anyagok
csoportosításának a módját a
kémiai összetétel alapján,
ismeri
ezeknek
az
anyagcsoportoknak
a
legfontosabb
közös
tulajdonságait, példákat mond
minden csoport képviselőire,
tudja, hogy az oldatok a
keverékek egy csoportja;
érti a „hasonló a hasonlóban
jól oldódik” elvet, ismeri az
oldatok töménységével és az
oldhatósággal
kapcsolatos
legfontosabb
ismereteket,
egyszerű számítási feladatokat
old meg az oldatok köréből
(tömegszázalék,
anyagmennyiségkoncentráció,
tömegkoncentráció);
adott szempontok alapján
összehasonlítja
a
három
halmazállapotba
(gáz,
folyadék, szilárd) tartozó















típusairól, főbb jellemzőikről,
példákkal
Egyszerű
molekulák
felismerése
a
modelljük
alapján, a molekula alakjának
és
polaritásának
meghatározása
Memóriakártyák készítése a
legfontosabb molekulákról (a
kártya egyik oldalán a
molekula összegképlete és
szerkezeti képlete, a másik
oldalán az atomok száma,
kötései,
nemkötő
elektronpárjai,
alakja,
polaritása)
Molekulák
csoportosítása
polaritásuk,
valamint
a
közöttük kialakuló legerősebb
másodrendű
kölcsönhatás
alapján
Egyszerű molekulamodellek
készítése
a
molekulák
alakjának megértéséhez, a
modellek bemutatása saját
készítésű
videofelvétel
segítségével
Molekulamodellező
alkalmazások keresése és
használata
Az olvadáspont, a forráspont,
valamint oldhatósági adatok
elemzése, kapcsolat keresése
az anyag szerkezete és
tulajdonságai között
Egyszerű kísérletek molekula, atom-, fém- és ionrácsos
anyagok
tulajdonságainak
összehasonlítására (pl. a kén, a
kvarc, a vas, illetve a nátriumklorid összehasonlítása), a
várható
tapasztalatok
megjóslása, majd összevetése
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anyagok általános jellemzőit,
a tényleges tapasztalatokkal, a
ismeri
Avogadro
tapasztalatok
táblázatos
gáztörvényét, és egyszerű
összefoglalása
számításokat végez gázok  Különféle rácstípusú elemek
térfogatával
standard
és vegyületek olvadás- és
körülmények között, érti a
forráspont adatainak digitális
halmazállapot-változások
ábrázolása többféle módokon,
lényegét és energiaváltozását;
következtetések
levonása,
egyedül vagy csoportban elvégez
ábraelemzés
összetettebb, halmazállapot Szilárd kősó és a sóoldat
változással és oldódással
vezetőképességének
kapcsolatos kísérleteket, és
vizsgálata, előzetes becslés a
megbecsüli azok várható
bekövetkező tapasztalatokkal
eredményét.
kapcsolatban, a tapasztalatok
alapján
következtetések
levonása
 Kísérlettervezés
3-4
fős
csoportban
egy
anyag
tulajdonságainak vizsgálatára,
valamint a tulajdonságok
alapján
a
rácstípus
megállapítására
 A pontos és részletes
megfigyelés fejlesztése a kén
olvasztásos
kísérlete
segítségével
 Kb. azonos vastagságú vas-,
réz- és alumíniumhuzal fizikai
tulajdonságainak vizsgálata,
összehasonlító
táblázat
készítése
 Kb. 24,5 dm3 térfogatú
„Avogadro-kocka” készítése
kartonból
1
mól
gáz
térfogatának szemléltetésére
 Egyszerű
számítások
elvégzése a gázok moláris
térfogatával kapcsolatban
 Információkeresés a gázok
moláris
térfogatának
hőmérsékletfüggésével
kapcsolatban,
az
adatok
grafikus ábrázolása
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 Animáció készítése a gázok,
folyadékok és szilárd anyagok
szerkezetének
és
mozgásformáinak
szemléltetésére
 Oldódással,
illetve
halmazállapot-változással járó
reakciók elvégzése részletes
leírás alapján, a tapasztalatok
rögzítése, a következtetések
levonása
 Kísérlettervezés a „hasonló a
hasonlót
old”
elv
szemléltetésére, a vizsgálat
mozgóképes dokumentálása
 Kiselőadás a víz fagyása során
bekövetkező
térfogatnövekedésről
 Információkeresés
a
hidrátburoknak
az
élő
szervezetben
betöltött
szerepével kapcsolatban
 Animáció keresése vagy
készítése
a
hidrátburok
kialakulásának bemutatására
 Az ásványvizes palackok
címkéjén
található
koncentrációértékek
értelmezése
 Szövegaláírással
ellátott
fényképgaléria összeállítása
az elvégzett kísérletekkel
kapcsolatban
izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív
Kulcsfogalmak/ atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés,
kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion,
fogalmak
anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf
állapot

Tematikai egység

Kémiai átalakulások
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Órakeret
20 óra

Előzetes tudás

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye,
hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció,
vasgyártás, oxidálószer, redukálószer.

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti
összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a
reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség
értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet
befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv
A tematikai egység alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis
nevelési-fejlesztési reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A
savak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus
céljai
disszociációjukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az
oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az
oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata
redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a
redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
Ismeretek
(tartalmak,
jelenségek,
problémák,
alkalmazások)
 érti a fizikai és kémiai
változások
közötti
különbségeket;
 a
kémiai
reakciókat
szimbólumokkal írja le
 ismeri a kémiai reakciók
végbemenetelének feltételeit,
ismeri, érti és alkalmazza a
tömeg- és töltésmegmaradás
törvényét a kémiai reakciókra;
 ismeri a kémiai reakciók
csoportosítását
többféle
szempont szerint: a reagáló és
a képződő anyagok száma, a
reakció
energiaváltozása,
időbeli lefolyása, iránya, a
reakcióban részt vevő anyagok
halmazállapota szerint;
 konkrét
reakciókat
termokémiai egyenlettel is
felír, érti a termokémiai
egyenlet jelentését, ismeri a
reakcióhő
fogalmát,
a

Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 A kémiai reakciók általános
jellemzése és csoportosítása
 A
reakciók
egyenletének
leírása képletekkel, az egyenlet
értelmezése
 Savak, bázisok, sav-bázis
reakciók
 A kémhatás és a pH
 A redoxireakciók
 Elektrokémiai alapismeretek
1486

Biológia-egészségtan:
aktiválási energia.
ATP, lassú égés, a
biokémiai
folyamatok
energiamérlege.
az enzimek szerepe
a

szén-dioxid
oldódása,
savbázis reakciók az
élő szervezetben,
kiválasztás,
a
testfolyadékok
kémhatása,
a
zuzmók
mint
indikátorok,
a
savas eső hatása az
élővilágra

Fizika:
hőmérséklet, mozgási
energia,
rugalmatlan








reakcióhő
ismeretében
megadja
egy
reakció
energiaváltozását,
energiadiagramot
rajzol,
értelmez, ismeri a termokémia
főtételét és jelentőségét a
többlépéses
reakciók
energiaváltozásának
meghatározásakor;
érti a katalizátorok hatásának
elvi alapjait;
ismer
egyirányú
és
egyensúlyra vezető kémiai
reakciókat, érti a dinamikus
egyensúly fogalmát, ismeri és
alkalmazza az egyensúly
eltolásának lehetőségeit Le
Châtelier elve alapján;
ismeri a fontosabb savakat,
bázisokat,
azok
nevét,
képletét, Brønsted sav-bázis
elmélete alapján értelmezi a
sav és bázis fogalmát, ismeri a
savak és bázisok erősségének
és értékűségének jelentését,
konkrét példát mond ezekre a
vegyületekre, érti a víz savbázis tulajdonságait, ismeri az
autoprotolízis jelenségét és a
víz
autoprotolízisének
a
termékeit;
konkrét példákon keresztül
értelmezi a redoxireakciókat
oxigénfelvétel és oxigénleadás
alapján,
ismeri
a
redoxireakciók
tágabb
értelmezését elektronátmenet
alapján is, konkrét példákon
bemutatja a redoxireakciót,
eldönti
egy
egyszerű
redoxireakció
egyenlete
ismeretében az elektronátadás
irányát, az oxidációt és

 Kémiai dominó készítése és
használata
a
reakciók
típusaival
és
a
reakcióegyenletekkel
kapcsolatban
 Internetes oldalak keresése és
használata
a
tömegmegmaradás
törvényének szemléltetésére
 Egyszerű
kémcsőkísérletek
elvégzése
a
különböző
reakciótípusokra: exoterm –
endoterm, sav-bázis – redoxi,
gázfejlődés
–
csapadékképződés,
pillanatreakció – időreakció
 Az elvégzett kísérletekről
jegyzőkönyv vagy narrált
videofelvétel készítése
 Egyszerű,
életszerű,
a
gyakorlati szempontból is
releváns
sztöchiometriai
feladatok
megoldása
a
reakcióegyenlet alapján
 Adatok,
grafikonok,
leírt
jelenségek
tapasztalatainak
értelmezése a termokémia
tárgyköréből
 A katalizátorok működésének
vizsgálata,
a
kísérletek
elvégzése leírás alapján, a
tapasztalatok
rögzítése,
magyarázata
 A katalizátorok mindennapi
életben betöltött szerepének
felismerése és alátámasztása
példákkal, az enzimreakciók
áttekintése
 A reakciósebesség vizsgálata,
adott reakció sebességének
különböző módszerekkel való
növelése, az „egyszerre csak
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ütközés, lendület,
ütközési energia,
megmaradási
törvények.
a hő és a belső energia,
II.
főtétel,
energiagazdálkodá
s,
környezetvédelem
egyensúly,
energiaminimumr
a való törekvés, a
folyamatok iránya,
a termodinamika
II. főtétele.

Matematika:
százalékszámítás.
műveletek
negatív
előjelű számokkal.
logaritmus.

Történelem,
társadalmi
állampolgári
ismeretek:
tűzgyújtás,
tűzfegyverek.

és

redukciót,
megadja
az
oxidálószert
és
a
redukálószert;
 érti az elektromos áram és a
kémiai
reakciók
közötti
összefüggéseket:
a
galvánelemek
áramtermelésének
és
az
elektrolízisnek a lényegét;
 tisztában van az elektrokémiai
áramforrások felépítésével és
működésével,
ismeri
a
Daniell-elem felépítését és az
abban
végbemenő
folyamatokat,
az
elem
áramtermelését;
ismeri az elektrolizáló cella
felépítését és az elektrolízis
lényegét a hidrogén-kloridoldat
grafitelektródos
elektrolízise kapcsán, érti,
hogy az elektromos áram
kémiai
reakciók
végbemenetelét segíti, példát
ad
ezek
gyakorlati
felhasználására
(alumíniumgyártás,
galvanizálás).















egy tényezőt változtatunk” elv
alkalmazásával, jegyzőkönyv
készítése,
számadatokkal,
következtetések levonásával
Animációk és szimulációk
keresése az interneten a kémiai
egyensúlyok és a Le Châtelierféle
legkisebb
kényszer
elvének demonstrálására
A
kémiai
egyensúly
szemléltetése
szénsavas
üdítőital segítségével
A leggyakoribb, legismertebb
savak
tulajdonságainak
vizsgálata
egyszerű
kémcsőkísérletekkel (reakció
lúgokkal,
fémekkel,
mészkővel),
tapasztalatok
megfigyelése,
rögzítése,
magyarázata
Bemutató
készítése
a
háztartásban
előforduló
savakról,
azok
kémiai
összetételéről,
molekuláik
szerkezetéről,
felhasználási
módjukról és biztonságos
kezelésükről
Bemutató
készítése
a
háztartásban előforduló lúgos
kémhatású
anyagokról/oldatokról, azok
kémiai
összetételéről,
felhasználási módjukról és
biztonságos kezelésükről
Hígítási sor készítése erős
savból és bázisból, a pH
megállapítása
indikátorpapírral, a pH és az
oldat
oxóniumionkoncentrációja
közötti
kapcsolat áttekintése
Animáció keresése az egy-,
illetve
többértékű
savak
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esetében a közömbösítésük
során bekövetkező pH-változás
szemléltetésére
Egyszerű galvánelemek (pl.
Daniell-elem)
összeállítása,
gyümölcselemek készítése, a
bennük
végbemenő
redoxireakciók értelmezése
Házi dolgozat vagy bemutató
készítése „A gyakorlatban
használt
elektrokémiai
áramforrások”
címmel
–
összetétel, felépítés, működés,
felhasználási
területek,
környezetvédelmi
vonatkozások
„Tényleg 0% emisszió jellemzi
az elektromos autókat?” –
érvelő vita lefolytatása
Hidrogén-klorid-oldat
elektrolizálására alkalmas cella
összeállítása és működtetése
Elektrolizáló cella összeállítása
és működtetése – hypo
előállítása
laboratóriumban
nátrium-klorid-oldat
grafitelektródos
elektrolízisével,
a
hypo
tulajdonságainak (kémhatás,
oxidáló hatás) vizsgálata
A vízbontás és a cink-jodidoldat
elektrolízisének
kivitelezése
vagy
videofelvételen
való
megtekintése, a tapasztalatok
értelmezése
Animáció
keresése
az
ionvándorlás szemléltetésére
Projektmunka: „Oláh György
és
a
direkt
metanolos
tüzelőanyagcella” – a működés
bemutatása,
előnyeinek
kiemelése a környezet- és
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energiatermelés, valamint a
fenntarthatóság szempontjából
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Működhet-e
vízzel egy autó?” címmel
 Interaktív feladatok készítése
az
interneten
található
feladatkészítő alkalmazások
segítségével
reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve,
Kulcsfogalmak/ Brønsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció,
fogalmak
redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, kulcsfogalmakat/fogalmakat, összefüggéseket és
törvényszerűségeket, a legfontosabb szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait,
csoportosítását, előállítását, gyakorlati jelentőségét. Értse az alkalmazott modellek és a valóság
kapcsolatát, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbségeket. Ismerje és
értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. Tudja magyarázni az anyagi halmazok
jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. Tudjon egy kémiával kapcsolatos
témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában
szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség előtt
is bemutatni. Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. Képes legyen egyszerű kémiai
jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló
egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló
hipotéziseket. Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve
áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az
abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
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különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2
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Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

10.évfolyam
Óraszám:

2 óra/hét
72 óra/év

Tananyagbeosztás:
Témakör

1. A szén egyszerű szerves vegyületei

28 óra

2. Az életműködések kémiai alapjai

9 óra

3. Elemek és szervetlen vegyületeik

18 óra

4. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

12 óra

5. Környezeti kémia és környezetvédelem

5 óra
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Tematikai egység

Előzetes tudás

A szén egyszerű szerves vegyületei

Órakeret
28 óra

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egyszeres
és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása,
másodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas
eső, „ózonlyuk”.

Ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet
– fizikai tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás –
felhasználás;
ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat;
A tematikai egység analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a
nevelési-fejlesztési funkciós csoportja ismeretében;
magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes
céljai
applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére;
egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy
szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 ismeri a szerves vegyületeket
felépítő organogén elemeket,
érti a szerves vegyületek
megkülönböztetésének,
külön
csoportban
tárgyalásának az okát, az
egyszerűbb
szerves
vegyületeket
szerkezeti
képlettel és összegképlettel
jelöli;
 ismeri
a
telített
szénhidrogének
homológ
sorának felépülési elvét és
fontosabb
képviselőiket,
ismeri a metán fontosabb
tulajdonságait, jellemzi az
anyagok szempontrendszere
alapján, ismeri a homológ
soron belül a forráspont
változásának
az
okát,
valamint a szénhidrogének
oldhatóságát, ismeri és egyegy kémiai egyenlettel leírja

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 Információk keresése és
megosztása
digitális
eszközökkel
 A telített szénhidrogének
 A telítetlen szénhidrogének
 A halogéntartalmú szerves
vegyületek
 Az oxigéntartalmú szerves
vegyületek
 A nitrogéntartalmú szerves
vegyületek

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
biogén
elemek
etilén mint növényi
hormon, rákkeltő és
mutagén
anyagok,
levegőszennyezés,
szmog, üvegházhatás,
ózonpajzs, savas esők.

Fizika: olvadáspont,
forráspont,
forrás,
kondenzáció,
forráspontot
befolyásoló
külső
tényezők,
hő,
energiamegmaradás,
elektromágneses
sugárzás, poláros fény,
a foton frekvenciája,
szín
és
energia,
 Pálcikamodellek használata üvegházhatás.
egyszerű konstitúciós izomer
Technika, életvitel és
vegyületek
gyakorlat:
fűtés,
molekulaszerkezetének
a
tűzoltás,
modellezésére, az etanol és a energiatermelés.
dimetil-éter összehasonlítása
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az égés, a szubsztitúció és a
hőbontás folyamatát;
érti az izoméria jelenségét,
példákat mond konstitúciós
izomerekre;
ismeri
a
telítetlen
szénhidrogének fogalmát, az
etén és az acetilén szerkezetét
és fontosabb tulajdonságait,
ismeri
és
reakcióegyenletekkel leírja a
telítetlen
szénhidrogének
jellemző reakciótípusait, az
égést, az addíciót és a
polimerizációt;
felismeri
az
aromás
szerkezetet egy egyszerű
vegyületben, ismeri a benzol
molekulaszerkezetét
és
fontosabb
tulajdonságait,
tudja, hogy számos illékony
aromás
szénhidrogén
mérgező;
példát
mond
közismert
halogéntartalmú
szerves
vegyületre (pl. kloroform,
vinil-klorid, freonok, DDT,
tetrafluoretén), és ismeri
felhasználásukat;
ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
legegyszerűbb
oxigéntartalmú
funkciós
csoportokat:
a
hidroxilcsoportot,
az
oxocsoportot,
az
étercsoportot;
ismeri
az
alkoholok
fontosabb
képviselőit
(metanol, etanol, glikol,
glicerin), azok fontosabb
tulajdonságait,
élettani

 Szerkezeti
képletek
felírásának
gyakorlása
molekulamodellek alapján
 Az
anyagok
jellemzési
szempontrendszerének
bemutatása a legegyszerűbb
szénhidrogén,
a
metán
példáján, a szerkezet és a
tulajdonságok kapcsolatának
elemzése, az összefüggések
keresése
 Anyagismereti
kártyák
készítése
az
egyes
vegyületcsoportok gyakorlati
szempontból
legfontosabb
képviselőiről az anyagok
jellemzésének
szempontrendszere alapján
 Táblázatos
adatok
értelmezése,
elemzése,
összefüggések keresése az
alkánok
homológ
sora,
tagjainak moláris tömege,
molekulapolaritása,
halmazállapota (olvadás- és
forráspontja), sűrűsége és
oldhatósága
kapcsán,
grafikonok,
diagramok
készítése a táblázat adatainak
felhasználásával
 Kiselőadás a metán és a
sújtólégrobbanások
témaköréből
 A
CO-hegesztéssel
kapcsolatos
prezentáció
készítése
 Kiselőadás a Davy-lámpa
történetéről és működéséről
 Logikai térkép készítése a
szénhidrogének áttekintésére,
amely tartalmazza a tanult
szénhidrogén-csoportokat,
azok
legfontosabb
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Földrajz: kőolaj- és
földgázlelőhelyek,
keletkezésük,
energiaipar,
kaucsukfaültetvények,
levegőszennyezés,
szmog,
globális
problémák,
üvegházhatás,
ózonlyuk, savas eső.









hatásukat
és
felhasználásukat;
felismeri az aldehidcsoportot,
ismeri
a
formaldehid
tulajdonságait, az aldehidek
kimutatásának
módját,
felismeri a ketocsoportot,
ismeri
az
aceton
tulajdonságait,
felhasználását;
ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
karboxilcsoportot és az
észtercsoportot, ismeri az
egyszerűbb és fontosabb
karbonsavak
(hangyasav,
ecetsav,
zsírsavak)
szerkezetét és lényeges
tulajdonságait;
az
etil-acetát
példáján
bemutatja
a
kis
szénatomszámú
észterek
jellemző
tulajdonságait,
tudja, hogy a zsírok, az
olajok, a foszfatidok, a
viaszok egyaránt az észterek
csoportjába tartoznak;
szerkezetük alapján felismeri
az aminok és az amidok
egyszerűbb
képviselőit,
ismeri az aminocsoportot és
az amidcsoportot.












tulajdonságait, és példák
megnevezése a gyakorlati
szempontból
fontos
képviselőikre
Internetes információgyűjtés
és bemutató készítése a
halogénezett szénvegyületek
gyakorlati
jelentőségéről,
felhasználásáról, élettani és
környezetvédelmi
vonatkozásairól
A
különböző
szerves
vegyületcsoportok
legjellemzőbb képviselőinek
(etanol, dietil-éter, aceton,
ecetsav,
etil-acetát)
bemutatása, az anyagok
legjellemzőbb
tulajdonságainak
megfigyelése,
kapcsolatok
keresése
az
anyagok
tulajdonságai és köznapi
felhasználása között
Egyszerű kísérletek elvégzése
leírás alapján benzinnel, etilalkohollal,
acetonnal,
ecetsavval,
valamint
aldehidcsoportot tartalmazó
vegyületekkel, a kísérletek
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
Médiatartalmak keresése a
metanol-mérgezések kapcsán,
híradások,
videofelvételek
keresése alkoholok (metanol,
etanol,
glikol)
okozta
mérgezésekkel kapcsolatban
Érvelő
vita
a
házi
pálinkafőzés mellett és ellen
Görgey Artúr vegyészeti
munkásságát
bemutató
poszter vagy prezentáció
készítése
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 A palmitinsav, sztearinsav és
olajsav
molekuláinak
modellezése
 Információgyűjtés
a
környezetünkben
és
szervezetünkben
megtalálható
szerves
savakról, azok jelentőségéről
 Információgyűjtés
az
interneten
„Nagyhatású
aminok
az
élő
szervezetekben”
címmel,
kapcsolat
keresése
a
biológiával,
az
életfolyamatokkal
 Kabay János tevékenységét
bemutató
poszter
vagy
bemutató készítése
 Kritikusan
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laboratóriumban
kivitelezhető
kémiai
kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések
jelentőségének
hangsúlyozása
funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves
Kulcsfogalmak/ reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom,
alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok,
fogalmak
amidok
Tematikai egység

Az életműködések kémiai alapjai

Órakeret
9 óra

A szerves vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése,
homológ sor, funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció,
Előzetes tudás
polimerizáció Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis
reakciók, szubsztitúció, aromás vegyületek.
Egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
A tematikai egység vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
nevelési-fejlesztési mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat,
céljai
illetve bemutatókat hoz létre.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok









alkalmazások)
ismeri
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
építőelemeit
(kémiai
összetételét,
a
nagyobbak
alkotó
molekuláit);
ismeri a lipid gyűjtőnevet,
tudja, hogy ebbe a csoportba
hasonló
oldhatósági
tulajdonságokkal rendelkező
vegyületek
tartoznak,
felsorolja
a
lipidek
legfontosabb
képviselőit,
felismeri azokat szerkezeti
képlet alapján, ismeri a
lipidek csoportjába tartozó
vegyületek egy-egy fontos
szerepét az élő szervezetben;
ismeri
a
szénhidrátok
legalapvetőbb
csoportjait,
példát mond mindegyik
csoportból
egy-két
képviselőre,
ismeri
a
szőlőcukor
képletét,
összefüggéseket
talál
a
szőlőcukor szerkezete és
tulajdonságai között, ismeri a
háztartásban
található
szénhidrátok besorolását a
megfelelő
csoportba,
valamint
köznapi
tulajdonságaikat
(ízük,
oldhatóságuk)
és
felhasználásukat,
összehasonlítja a keményítő
és
a
cellulóz
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait,
valamint
szerepüket a szervezetben és
a táplálékaink között;
tudja, hogy a fehérjék
aminosavakból épülnek fel,

 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Keresés digitális eszközzel
 A lipidek
 A szénhidrátok
 A fehérjék
 Halmazábra, logikai térkép
készítése
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek áttekintésére
 Biológiai szempontból fontos
vegyületek kivonása növényi és
állati eredetű anyagokból (pl.
színanyagok pirospaprikából
vagy hagymahéjból, cukrok
gyümölcsökből,
olajok
magvakból)
 Biológiai szempontból fontos
vegyületek
kimutatása
élelmiszerekből (pl. redukáló
cukrok
kimutatása
ezüsttükörpróbával,
fehérje
kimutatása
xantoproteinreakcióval,
keményítő
kimutatása Lugol-oldattal)
 Egyszerű tanulókísérletek a
növényi eredetű olajok és az
állati
eredetű
zsírok
tulajdonságainak
megfigyelésére
 A szőlőcukor-molekula térbeli
szerkezetének
modellezése
pálcikamodell
és
webes
molekulaszerkesztő
és
megjelenítő
alkalmazások
segítségével,
a
molekula
stabilitásáért felelős tényezők
megállapítása
 Videofilm
készítése
„Szénhidrátok a háztartásban”
címmel,
bemutatva
az
1500

Biológia-egészségtan:
cukorbetegség
lipidek,
sejthártya,
táplálkozás.
a
szénhidrátok
emésztése, biológiai
oxidáció
és
fotoszintézis, növényi
sejtfal,
tápanyag,
ízérzékelés,
vércukorszint.
vitaminok,
nukleinsavak, színtest,
vér, kiválasztás
aminosavak és fehérjék
tulajdonságai,
peptidkötés, enzimek
működése
sejtanyagcsere,
koenzimek,
nukleotidok, ATP és
szerepe,
öröklődés
molekuláris
alapjai,
mutáció,
fehérjeszintézis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
Alfred Nobel.
a papír

ismeri
az
aminosavak
otthonunkban
fellelhető
általános szerkezetét és azok
szénhidrátok csoportosítását,
legfontosabb tulajdonságait,
eredetét, tulajdonságaikat és
ismeri a fehérjék elsődleges,
felhasználásukat
másodlagos, harmadlagos és  Kiselőadás az esszenciális
negyedleges szerkezetét, érti
aminosavak jelentőségéről
e
fajlagos
molekulák  Fehérjekicsapási
reakciók
szerkezetének kialakulását,
elvégzése,
fehérjeoldat
példát mond a fehérjék
reakciója erős savval, lúggal,
szervezetben
és
könnyűés
nehézfémsók
élelmiszereinkben betöltött
oldatával, kicsapás alkohollal,
szerepére, ismeri a fehérjék
hővel, illetve mechanikai úton
kicsapásának módjait és  3D-s
fehérjeszerkezeti
ennek
jelentőségét
a
modellek keresése az interneten
mérgezések kapcsán.
az elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges
szerkezet megfigyelésére
 Információkeresés az enzimek
szerepéről és csoportosításáról
 Az enzimek működésének
szemléltetése
egyszerű
tanulókísérlettel
(pl.
a
hidrogén-peroxid
bontása
burgonyával)
 A konstitúciós képlettől a
vonalábráig – a biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
ábrázolásának
gyakorlása
különböző
képletekkel,
a
szerkezet
ábrázolásának egyszerűsítései,
a kémia- és biológiaórán
használt
képletek
közötti
különbségek kiemelése
 Érvelő
vita
az
egyszer
használatos műanyag poharak,
tányérok,
evőeszközök,
valamint papírból és fából
készült társaik mellett és ellen:
„Miért váltja/válthatja fel sok
helyen a cellulóz a műanyagból
készült party kellékeket?”
Kulcsfogalmak/ lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav,
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fogalmak

polipeptid, fehérjék szerkezete.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Elemek és szervetlen vegyületeik

Órakeret
18 óra

Izotóp,
magfúzió,
diffúzió,
nemesgáz-elektronszerkezet,
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel,
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. Kétszeres
kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. Háromszoros
kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennyezés

A tematikai egység Ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai
nevelési-fejlesztési tárgyú, elemekkel és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek
gyűjtésére
céljai











Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri
a
hidrogén,
a
halogének, a kalkogének, a
nitrogén, a szén és fontosabb
vegyületeik fizikai és kémiai
sajátságait, különös tekintettel
a köznapi életben előforduló
anyagokra;
alkalmazza
az
anyagok
jellemzésének szempontjait a
hidrogénre, kapcsolatot teremt
az anyag szerkezete és
tulajdonságai között;
ismeri
a
halogének
képviselőit, jellemzi a klórt,
ismeri a hidrogén-klorid és a
nátrium-klorid tulajdonságait;
ismeri és jellemzi az oxigént
és a vizet, ismeri az ózont mint
az
oxigén
allotróp
módosulatát, ismeri mérgező
hatását (szmogban) és UVelnyelő
hatását
(ózonpajzsban);
ismeri és jellemzi a ként, a
kén-dioxidot és a kénsavat;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Alkotás digitális eszközökkel
 Kísérletek értelmezése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 A
digitális
kompetencia
fejlesztése
 A hidrogén
 A halogének
 A kalkogének
 A nitrogéncsoport elemei
 A
szén
és
szervetlen
vegyületei
 A fémek általános jellemzése
 A fémek csoportosítása és
kémiai tulajdonságaik
 A
legfontosabb
fémvegyületek tulajdonságai

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
biogén elemek.
1.
gyomornedv
2.
légzés
és
fotoszintézis kapcsolata
3.
zuzmók
mint
indikátorok, a levegő
szennyezettsége
4.
a
nitrogén
körforgása,
a
baktériumok szerepe a
nitrogén körforgásban,
a levegő és a víz
szennyezettsége,
a
foszfor körforgása a
természetben, ATP, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére, a
fogak felépítése, a
sejthártya szerkezete.

hidrogénbomba,
magfúzió,
a
tömegdefektus és az
 Anyagismereti
kártyák energia kapcsolata
készítése a legfontosabb
elemekről
és
szervetlen
vegyületekről az anyagok 5.
Fizika: fizikai
tulajdonságok és a
halmazszerkezet,
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 ismeri és jellemzi a nitrogént,
az ammóniát, a nitrogéndioxidot és a salétromsavat;
 ismeri a vörösfoszfort és a
foszforsavat,
fontosabb
tulajdonságaikat és a foszfor
gyufagyártásban
betöltött
szerepét;
 összehasonlítja a gyémánt és a
grafit
szerkezetét
és
tulajdonságait, különbséget
tesz
a
természetes
és
mesterséges szenek között,
ismeri a természetes szenek
felhasználását, ismeri a koksz
és az aktív szén felhasználását,
példát mond a szén reakcióira
(pl. égés), ismeri a szén
oxidjainak (CO, CO2) a
tulajdonságait,
élettani
hatását, valamint a szénsavat
és sóit, a karbonátokat;
 ismeri a fémrács szerkezetét és
az ebből adódó alapvető
fizikai tulajdonságokat;
 ismeri a fémek helyét a
periódusos
rendszerben,
megkülönbözteti
az
alkálifémeket,
az
alkáliföldfémeket, ismeri a
vas, az alumínium, a réz,
valamint
a
nemesfémek
legfontosabb tulajdonságait;
 kísérletek
tapasztalatainak
ismeretében értelmezi a fémek
egymáshoz
viszonyított
reakciókészségét oxigénnel,
sósavval, vízzel és más
fémionok oldatával, érti a
fémek
redukáló
sorának
felépülését, következtet fémek
reakciókészségére a sorban
elfoglalt helyük alapján;















jellemzésének
szempontrendszere alapján
Az anyagok tulajdonságainak
levezetése a szerkezetből, a
felhasználásuk
kapcsolatba
hozása a tulajdonságokkal
Magyar és idegen nyelvű
applikációk
keresése
és
használata
az
anyagok
tulajdonságainak
megismeréséhez,
a
megszerzett
információk
kritikus kezelése, pontosítások
elvégzése
szakkönyvek,
tankönyvek segítségével
Egyszerű,
lehetőleg
tanulókísérletek elvégzése a
tananyagban
előkerülő
nemfémes
elemek
és
vegyületeik
előállítására,
tulajdonságaik bemutatására
Egyszerű tanulókísérlet a
durranógáz
összetételének
igazolására,
a
kísérlet
mozgóképes dokumentálása
Összefoglaló
táblázat
készítése
a
nemfémes
elemekről,
hidrogénnel
alkotott
vegyületeikről,
oxidjaikról, oxosavaikról és
sóikról
Kritikusan
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laborban kivitelezhető kémiai
kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések jelentőségének
hangsúlyozása
Kiselőadások
egyes
nemfémes
elemek
és
vegyületeik köznapi életben
betöltött szerepéről (pl. „A
klór és a víztisztítás”, „A kén
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atommag-stabilitás
az
energiafajták
egymásba
való
átalakulása, elektrolízis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
Hindenburg
léghajó
katasztrófája
Irinyi János
Földrajz: sóbányák
a légkör szerkezete és
összetétele.
a Föld vízkészlete, és
annak szennyeződése

használata a borászatban”,
 használja a fémek redukáló
„Az aktív szén és az
sorát
a
fémek
adszorpció”, „A néma gyilkos
tulajdonságainak
– a szén-monoxid”, „Miért
megjóslására, tulajdonságaik
nevezik
a
szén-dioxidot
alátámasztására;
mustgáznak?” címekkel)
 ismeri a fontosabb fémek (Na,
készítése
K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag,  Bemutatók
tudománytörténeti témákban
Au, Zn) fizikai és kémiai
(pl. „Irinyi János és a gyufa”,
tulajdonságait;
„Haber
és
Bosch
 ismeri a fémek köznapi
ammóniaszintézise”,
szempontból
legfontosabb
„Semmelweis Ignác és a
vegyületeit, azok alapvető
klórmeszes fertőtlenítés”)
tulajdonságait
(NaCl,
molekulamodellek
Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4,  Színes
készítése polisztirolgolyókból
CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3,
a
molekulaszerkezeti
Fe2O3, CuSO4);
ismeretek elmélyítése céljából
 ismer
eljárásokat
fémek
ércekből történő előállítására  Folyamatábrák készítése a
nemfémes elem – nemfém(vas, alumínium).
oxid – oxosav, valamint a
fémes elem – fém-oxid – lúg
előállítási/levezetési sorokra
 A
fémek
legfontosabb
képviselőinek csoportosítása
különféle szempontok szerint
(pl. helyük a periódusos
rendszerben,
színük,
sűrűségük,
korróziós
hajlamuk,
keménységük
alapján)
 A köznapi élet szempontjából
legfontosabb fémek (vas, réz,
alumínium, esetleg ezüst,
arany)
tulajdonságainak
megfigyelése,
vizsgálata,
összehasonlítása,
a
vizsgálatok
jegyzőkönyves
dokumentálása
 A fémek redukáló sorának
felépítése egyszerű kísérletek
elvégzésén keresztül – fémek
reakciója oxigénnel, savakkal,

1504









vízzel,
valamint
más
fémionok vizes oldatával
Az alumínium, az alumíniumoxid, illetve az alumíniumhidroxid
reakciójának
vizsgálata
savakkal
és
lúgokkal
A korrózió folyamatának
egyszerű
kísérletes
szemléltetése (pl. vashuzal
nedves levegőn, alufólia
higany(II)-klorid-oldatos
kezelés
után),
információgyűjtés a korrózió
elleni
védekezés
lehetőségeiről
Egyszerű kísérletek elvégzése
a tanult fémvegyületekkel,
majd „ismeretlen fehér por”
meghatározása
a
tanult
információk és a kísérleti
tapasztalatok alapján
Összehasonlító
táblázat
készítése a tanult fémekről,
fémvegyületekről,
azok
tulajdonságairól

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis,
Kulcsfogalmak/
természetes és mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek
fogalmak
redukáló sora, korrózióvédelem

Tematikai egység

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

Órakeret
12 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,
fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
Magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
A tematikai egység
keresésére;
nevelési-fejlesztési
a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat
céljai
számítógépes prezentációban mutatja be.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok

















alkalmazások)
ismeri
a
természetben
megtalálható
legfontosabb
nyersanyagokat;
érti az anyagok átalakításának
hasznát, valamint konkrét
példákat mond vegyipari
termékek előállítására;
ismeri
a
különböző
nyersanyagokból előállítható
legfontosabb termékeket;
érti, hogy az ipari (vegyipari)
termelés során különféle, akár
a
környezetre
vagy
szervezetre káros anyagok is
keletkezhetnek,
amelyek
közömbösítése,
illetve
kezelése fontos feladat;
az ismeretein alapuló tudatos
vásárlással
és
tudatos
életvitellel
képes
a
környezetének megóvására;
érti
a
mészkőalapú
építőanyagok
kémiai
összetételét és átalakulásait
(mészkő, égetett mész, oltott
mész), ismeri a beton alapvető
összetételét, előállítását és
felhasználásának lehetőségeit,
ismeri
a
legfontosabb
hőszigetelő anyagokat;
érti, hogy a fémek többsége a
természetben
vegyületek
formájában van jelen, ismeri a
legfontosabb
redukciós
eljárásokat
(szenes,
elektrokémiai
redukció),
ismeri
a
legfontosabb
ötvözeteket, érti az ötvözetek
felhasználásának előnyeit;
ismeri a mindennapi életben
előforduló növényvédő szerek
használatának
alapvető

 Természettudományos
problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Kommunikációs készségek
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Digitális készségek fejlesztése
 Tudatos fogyasztói magatartás
kialakítása
 Az egészséges életmódra
nevelés
 Az építőanyagok kémiája
 A
fémek
előállításának
módszerei
 Növényvédő
szerek
és
műtrágyák
 A kőolaj feldolgozása
 Műanyagok
 Élelmiszereink és összetevőik
 Gyógyszerek,
drogok,
doppingszerek
 Veszélyes anyagok, mérgek,
mérgezések
 Mosó-,
tisztítóés
fertőtlenítőszerek
Tudomány és áltudomány
 Összehasonlító
táblázat
készítése a cement, beton,
üveg, mészkő, fa, acél
legfontosabb tulajdonságainak
bemutatására
 Prezentáció készítése a hazai
ipar
által
felhasznált
legfontosabb
ércek
bemutatására
 A cseppkőképződés kísérleti
modellezése,
a
cseppkő
kísérleti
úton
történő
vizsgálata
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Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
energiák, atomenergia,
a
természetkárosítás
fajtáinak fizikai háttere,
elektromos áram.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.








szabályait,
értelmezi
a
növényvédő szerek leírását,
felhasználási
útmutatóját,
példát mond a növényvédő
szerekre a múltból és a
jelenből (bordói lé, korszerű
peszticidek), ismeri ezek
hatásának elvi alapjait;
ismeri a legfontosabb (N-, P-,
K-tartalmú) műtrágyák kémiai
összetételét, előállítását és
felhasználásának
szükségességét;
ismeri
a
fosszilis
energiahordozók fogalmát és
azok legfontosabb képviselőit,
érti a kőolaj ipari lepárlásának
elvét, ismeri a legfontosabb
párlatok nevét, összetételét és
felhasználási
lehetőségeit,
példát
mond
motorhajtó
anyagokra,
ismeri
a
töltőállomásokon
kapható
üzemanyagok típusait és azok
felhasználását;
ismeri a bioüzemanyagok
legfontosabb típusait;
ismeri a műanyag fogalmát és
a
műanyagok
csoportosításának lehetőségeit
eredetük,
illetve
hővel
szemben
mutatott
viselkedésük alapján, konkrét
példákat mond műanyagokra a
környezetéből,
érti
azok
felhasználásának
előnyeit,
ismeri
a
polimerizáció
fogalmát,
példát
ad
monomerekre és polimerekre,
ismeri
a
műanyagok
felhasználásának előnyeit és
hátrányait,
környezetre
gyakorolt hatásukat;

 Prezentáció
készítése
a
kedvenc ásványokról, illetve
kőzetekről
 Videofilm megtekintése a
vasgyártásról
 Az
alumíniumgyártást
bemutató animáció keresése
az interneten
 Növényvédő
szerek
címkéinek értelmezése, a
biztonságos,
körültekintő
használat
fontosságának
hangsúlyozása
 Érvelő vita a műtrágyázás
szükségességének kérdéséről
 Kiselőadás
a
különböző
kőolajpárlatok
felhasználásának
lehetőségeiről
 Videofilm megtekintése a
hazai kőolajfeldolgozásról
 Információgyűjtés
a
motorbenzin összetételéről, az
adalékanyagokról,
az
oktánszám
növelésének
lehetőségéről és korlátairól
 Kiselőadás a vegyipari benzin
további feldolgozásáról, a
pirolízisről,
a
polietilén,
polipropilén,
polibutadién
gyártásáról
 Érvelő vita a műanyagok
felhasználásának előnyeiről és
hátrányairól
 Ötletek gyűjtése, miként
csökkenthető a mindennapi
életünk
során
használt
műanyag
termékek
mennyisége
 Információgyűjtés a lebomló
műanyagokkal kapcsolatban
 Érvekkel
alátámasztott
kiselőadás vagy bemutató
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 ismeri az élelmiszereink
legfontosabb összetevőinek, a
szénhidrátoknak,
a
fehérjéknek,
valamint
a
zsíroknak és olajoknak a
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait, felsorolja a
háztartásban
megtalálható
legfontosabb
élelmiszerek
tápanyagait, példát mond
bizonyos
összetevők
(fehérjék, redukáló cukrok,
keményítő)
kimutatására,
ismeri
a
legfontosabb
élelmiszeradalék-csoportokat,
alapvető szinten értelmezi egy
élelmiszer-tájékoztató
címkéjét;
 ismeri
a
leggyakrabban
használt
élvezeti
szerek
(szeszes
italok,
dohánytermékek,
kávé,
energiaitalok,
drogok)
hatóanyagát, ezen szerek
használatának veszélyeit, érti
az
illegális
drogok
használatával
kapcsolatos
alapvető problémákat, példát
mond illegális drogokra,
ismeri
a
doppingszer
fogalmát, megérti és értékeli a
doppingszerekkel kapcsolatos
információkat;
 ismeri a gyógyszer fogalmát
és a gyógyszerek fontosabb
csoportjait hatásuk alapján,
alapvető szinten értelmezi a
gyógyszerek
mellékelt
betegtájékoztatóját;
 ismeri a méreg fogalmának
jelentését, érti az anyagok
mennyiségének jelentőségét a
mérgező hatásuk tekintetében,



















készítése
„Ezért
nem
cserélhető le az összes
műanyag
lebomló
műanyagra” címmel
Videofilm megtekintése a
gumiabroncsok előállításáról,
a hazai gumiipari vállalatokról
A
vulkanizált
gumi
kéntartalmának
kimutatása
demonstrációs kísérlettel
Celofán,
polietilén,
polipropilén, polisztirol, PVC,
PET, nylon vizsgálata (hő
hatására mutatott változás,
oldhatóság,
sűrűség),
a
vizsgálatok
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
táblázatban
történő összehasonlítása
Információgyűjtés
és
prezentációkészítés az Eszámokkal kapcsolatban
Beszélgetés kezdeményezése
a gyógyszerek lejárati ideje
betartásának fontosságáról, a
lehetséges
veszélyek
áttekintése
Kiselőadás
a
gyógyszerkutatás
és
fejlesztés folyamatáról, illetve
Richter
Gedeon
munkásságáról
Érvelő vita a homeopátiás
szerek alkalmazása mellett és
ellen
Bemutató
készítése
a
legismertebb
kábítószerek
fizikai és pszichés hatásáról
Véleménycikk
írása
a
doppingszerek rövid és hosszú
távú
hatásairól
és
mellékhatásairól
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példát mond növényi, állati és
szintetikus mérgekre, ismeri a
mérgek szervezetbe jutásának
lehetőségeit (tápcsatorna, bőr,
tüdő), ismeri és felismeri a
különböző
anyagok
csomagolásán a mérgező
anyag piktogramját, képes
ezeknek az anyagoknak a
felelősségteljes használatára,
ismeri a köznapi életben
előforduló
leggyakoribb
mérgeket, mérgezéseket (pl.
szén-monoxid, penészgombatoxinok, gombamérgezések,
helytelen
égetés
során
keletkező
füst
anyagai,
drogok, nehézfémek), tudja,
hogy a mérgező hatás nem az
anyag szintetikus eredetének a
következménye;
 ismeri
a
mosóés
tisztítószerek, valamint a
fertőtlenítőszerek
fogalmi
megkülönböztetését, példát
mond
a
környezetéből
gyakran
használt
mosó/tisztítószerre
és
fertőtlenítőszerre, ismeri a
szappan összetételét és a
szappangyártás módját, ismeri
a hypo kémiai összetételét és
felhasználási módját, érti a
mosószerek
mosóaktív
komponenseinek
(a
felületaktív részecskéknek) a
mosásban betöltött szerepét;
 ismeri a kemény víz és a lágy
víz közötti különbséget, érti a
kemény
víz
és
egyes
mosószerek
közötti
kölcsönhatás
(kicsapódás)
folyamatát;

 Mérgezések feltérképezése az
irodalmi
művekben
(pl.
Agatha Christie műveiben)
 Kiselőadás
„Mérgezések
régen és ma” (pl. a tiszazugi
mérgezés,
polóniumos
mérgezés) címmel
 Információgyűjtés a világ
különböző
pontjain
alkalmazott
méregjelekről,
kiemelve
az
egységes
veszélyességi
jelölések
bevezetésének jelentőségét
 Információgyűjtés
a
szintetikus
mosószerek
összetételéről, a kemény és
lágy
vízben
való
alkalmazhatóságukról, a vizes
oldataik kémhatásáról, az
intelligens
molekulák
működéséről
 A vízlágyítás módszereinek
áttekintése modellkísérletek
alapján, Magyarország és
Európa
vízkeménységi
térképének elemzése
 A micellás tisztítók működési
elvének feltérképezése
 Áltudományos cikk írása egy
kitalált
termékkel
kapcsolatban
 Áltudományos gondolatokat
tartalmazó termékbemutató
kisvideó készítése egy kitalált
termékkel kapcsolatban
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 érti
a
különbséget
a
tudományos
és
az
áltudományos
információk
között, konkrét példát mond a
köznapi életből tudományos
és áltudományos ismeretekre,
információkra;
 ismeri
a
tudományos
megközelítés
lényegét
(objektivitás,
reprodukálhatóság,
ellenőrizhetőség,
bizonyíthatóság);
 látja
az
áltudományos
megközelítés
lényegét
(feltételezés, szubjektivitás,
bizonyítatlanság), felismeri az
áltudományosságra
utaló
legfontosabb jeleket.
mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú
Kulcsfogalmak/
műanyag, vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány,
fogalmak
áltudomány

Tematikai egység

Órakeret
5 óra

Környezeti kémia és környezetvédelem
A természetben előforduló anyagok ismerete

Előzetes tudás

Az energiaforrások áttekintése a kémia szempontjából,
környezettudatosság szempontjainak érvényesítésével.

A tematikai egység A különböző, megbízható forrásokból
nevelési-fejlesztési számítógépes prezentációban mutatja be
céljai
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 példákkal
szemlélteti
az
emberiség legégetőbb globális
problémáit
(globális
éghajlatváltozás, ózonlyuk,
ivóvízkészlet
csökkenése,
energiaforrások kimerülése)
és azok kémiai vonatkozásait;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Környezettudatos szemlélet
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Problémamegoldó
készség
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
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gyűjtött

a

információkat

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
Fizika: az
fogalma,

energia

 ismeri az emberiség előtt álló
legnagyobb
kihívásokat,
kiemelten
azok
kémiai
vonatkozásaira
(energiahordozók,
környezetszennyezés,
fenntarthatóság, új anyagok
előállítása);
 példákon keresztül szemlélteti
az antropogén tevékenységek
kémiai
vonatkozású
környezeti következményeit;
 kiselőadás vagy projektmunka
keretében mutatja be a XX.
század
néhány
nagy
környezeti katasztrófáját, és
azt, hogy milyen tanulságokat
vonhatunk
le
azok
megismeréséből;
 érti
a
környezetünk
megóvásának jelentőségét az
emberi
civilizáció
fennmaradása szempontjából;
 ismeri a zöld kémia lényegét,
a környezetbarát folyamatok
előtérbe helyezését, példákat
mond újonnan előállított, az
emberiség jólétét befolyásoló
anyagokra
(pl.
új
gyógyszerek,
lebomló
műanyagok,
intelligens
textíliák);
 alapvető szinten ismeri a
természetes
környezetet
felépítő légkör, vízburok,
kőzetburok és élővilág kémiai
összetételét;
 ismeri
a
legfontosabb
környezetszennyező
forrásokat és anyagokat,
valamint
ezeknek
az
anyagoknak a környezetre
gyakorolt hatását;

 Alkotás digitális eszközökkel
 Kommunikációs
készség
fejlesztése
 A légkör kémiája
 A természetes vizek kémiája
 A talaj kémiája
 A hulladékok
Új kihívások: ember, társadalom,
környezet és kémia
















mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
energiák, atomenergia,
Kiselőadás vagy bemutató
a
természetkárosítás
készítése „Az emberiség fajtáinak fizikai háttere,
legégetőbb
globális elektromos áram.
problémái” címmel
A lakóhely környezetében Földrajz:
működő
környezettudatos fenntarthatóság,
cégek,
vállalatok környezetkárosító
meglátogatása, a látottakról anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
prezentáció készítése
környezetkárosítás.
A
környezettudatosságot
hangsúlyozó témanap vagy
témahét szervezése
Projekt: „A XX. század nagy
környezeti katasztrófái”, a
projekt
tartalmának
bemutatása
kiselőadás
formájában
Információgyűjtés a zöld
kémia elveivel kapcsolatban, a
nehezebben teljesíthető célok
előtt
álló
akadályok
megismerése
Logikai térkép készítése a
légkört felépítő összetevőkről
és
a
leggyakoribb
szennyezőkről
Javaslatok
gyűjtése
a
légszennyezettség
csökkentésével kapcsolatban
Poszter készítése a helyi vagy
regionális vízmű ivóvízelőállítási módjáról, illetve
szennyvíztisztítási eljárásáról
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 ismeri a légkör kémiai
összetételét és az azt alkotó
gázok
legfontosabb
tulajdonságait, példákat mond
a légkör élőlényekre és
élettelen
környezetre
gyakorolt hatásaira, ismeri a
legfontosabb
légszennyező
gázokat,
azok
alapvető
tulajdonságait, valamint az
általuk
okozott
környezetszennyező
hatásokat, ismeri a légkört
érintő globális környezeti
problémák kémiai hátterét és
ezen problémák megoldására
tett erőfeszítéseket;
 ismeri a természetes vizek
típusait, azok legfontosabb
kémiai összetevőit a víz
körforgásának
és
tulajdonságainak
tükrében,
példákat mond vízszennyező
anyagokra, azok forrására, a
szennyezés
lehetséges
következményeire, ismeri a
víztisztítás
folyamatának
alapvető lépéseit, valamint a
tiszta ivóvíz előállításának
módját;
 érti a kőzetek és a környezeti
tényezők talajképző szerepét,
példát
mond
alapvető
kőzetekre, ásványokra, érti a
hulladék és a szemét fogalmi
megkülönböztetését, ismeri a
hulladékok típusait, kezelésük
módját, környezetre gyakorolt
hatásukat;
 példákkal szemlélteti egyes
kémiai technológiák, illetve
bizonyos
anyagok
felhasználásának környezetre

 Egy
akváriumi
szűrő
működésének vizsgálata
 A talajszennyezés egyszerű
modellezése
 Projekt
vagy
videofilm
készítése „Hogyan érhető el a
hulladékmentes élet?” címmel
 Videofilm megtekintése a
hulladékok
újrahasznosításáról
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gyakorolt pozitív és negatív
hatásait.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

zöld kémia

A fejlesztés várt eredményei a négy évfolyamos ciklus végén
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, a
legfontosabb szerves és szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében a
funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltudományos
megközelítés közötti különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik
alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával
önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt
érthető formában közönség előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb problémák és
számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni
ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni
a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltudományos
cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő
állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2
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Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

9. évfolyam
Óraszám: 36 óra/év
1 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör

Óraszám

1.

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

16 óra

2.

Kémiai átalakulások

20 óra

Tematikai egység
Előzetes tudás

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

Órakeret
16 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron,
nemesgáz-elektronszerkezet,
anyagmennyiség,
moláris tömeg.

A tematikai egység A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme.
nevelési-fejlesztési Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a
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céljai









jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és
felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris
tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai
tulajdonságai
periodikus
váltakozásának
értelmezése,
az
elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek
tulajdonságainak magyarázatakor.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri az atom felépítését, az
elemi részecskéket, valamint
azok jellemzőit, ismeri az
izotópok
legfontosabb
tulajdonságait,
érti
a
radioaktivitás lényegét, és
példát mond a radioaktív
izotópok
gyakorlati
felhasználására;
ismeri az anyagmennyiség és
a
mól
fogalmát,
érti
bevezetésük szükségességét,
és egyszerű számításokat
végez m, n és M segítségével;
ismeri
az
atom
elektronszerkezetének
kiépülését
a
Bohr-féle
atommodell szintjén, tisztában
van a vegyértékelektronok
kémiai reakciókban betöltött
szerepével;
értelmezi
a
periódusos
rendszer fontosabb adatait
(vegyjel, rendszám, relatív
atomtömeg), alkalmazza a
periódusszám
és
a
(fő)csoportszám jelentését a
héjak
és
a
vegyértékelektronok
szempontjából,
ismeri
a
periódusos rendszer fontosabb
csoportjainak a nevét és az
azokat
alkotó
elemek
vegyjelét;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alapvető
matematikai
készségek fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
digitális
eszközzel
 Az atomok és a periódusos
rendszer
 A kovalens kötés és a
molekulák
 Az atomrácsos kristályok
 Az ionok, az ionkötés és az
ionvegyületek
 A fémes kötés és a fémek
 Az anyagok csoportosítása:
elemek,
vegyületek
és
keverékek

Kapcsolódási pontok
Fizika:
kísérletezés,
mérés,
mérési
hiba.
atommodellek,
színképek, elektronhéj,
tömeg,
elektromos
töltés,
Coulombtörvény, erő, neutron,
radioaktivitás, felezési
idő,
sugárvédelem,
magreakciók, energia,
atomenergia.
töltések, pólusok
Fizika,
matematika:
vektorok.
százalékszámítás
aránypárok
Biológia-egészségtan:
a természettudományos
gondolkodás
és
a
természettudományos
megismerés módszerei.
biogén elemek
az
idegrendszer
működése

Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
 Magyar és/vagy idegen nyelvű
mobilalkalmazások keresése hidegháború.
és használata az atomok
elektronszerkezetével és a Vizuális
kultúra:
periódusos
rendszerrel kovácsoltvas
kapuk,
kapcsolatban
ékszerek.
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 ismeri a molekulaképződés
szabályait,
ismeri
az
elektronegativitás fogalmát, és
érti a kötéspolaritás lényegét,
a kovalens kötést jellemzi
száma és polaritása szerint,
megalkotja
egyszerű
molekulák szerkezeti képletét,
ismeri
a
legalapvetőbb
molekulaalakokat
(lineáris,
síkháromszög,
tetraéder,
piramis, V-alak), valamint
ezek meghatározó szerepét a
molekulák
polaritása
szempontjából;
 meghatározza
egyszerű
molekulák polaritását, és
ennek alapján következtet a
közöttük
kialakuló
másodrendű kémiai kötésekre,
valamint
oldhatósági
jellemzőikre, érti, hogy a
moláris tömeg és a molekulák
között fellépő másodrendű
kötések minősége hogyan
befolyásolja az olvadás- és
forráspontot, ezeket konkrét
példákkal támasztja alá;
 érti a részecske szerkezete és
az anyag fizikai és kémiai
tulajdonságai közötti alapvető
összefüggéseket;
 ismeri az egyszerű ionok
atomokból való létrejöttének
módját, ezt konkrét példákkal
szemlélteti, ismeri a fontosabb
összetett ionok molekulákból
való képződésének módját,
tudja
a
nevüket,
összegképletüket, érti egy
ionvegyület képletének a
megszerkesztését az azt alkotó
ionok képlete alapján, érti az

 Bemutató
készítése
„Mengyelejev és a periódusos
rendszer” címmel
 Cikkek, illetve hírek keresése
a médiában a radioaktív
izotópok veszélyeiről, illetve
felhasználási lehetőségeiről
 Hevesy
György
munkásságának bemutatása
kiselőadásban
 Marie Curie munkásságának
bemutatása poszteren vagy
prezentáció formájában
 Egyszerű
számítások
elvégzése
az
anyagmennyiséggel
kapcsolatban, pl. egy korty
vagy egy csepp vízben lévő
vízmolekulák hozzávetőleges
számának kiszámítása, egy
vascsipeszben lévő vasatomok
számának kiszámítása, egy
kockacukorban
lévő
répacukormolekulák
számának kiszámítása, vagy
egy
adott
tömegű
kénkristályban
található
kénmolekulák
számának
kiszámítása
 Demonstrációs
kísérletek
elvégzése vagy keresése a
világhálón az egy csoportban
lévő elemek hasonló kémiai
tulajdonságainak
szemléltetésére (pl. a kálium
és a nátrium, a magnézium és
a kalcium, a klór és a jód
kémiai
reakcióinak
összehasonlítása), a kísérletek
tapasztalatainak szemléltetése
 Logikai térkép készítése a
kémiai
kötésekről,
azok
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Magyar
nyelv
és
irodalom: szólások: pl.
„Eltűnik,
mint
a
kámfor”; Móra Ferenc:
Kincskereső
kisködmön.









ionrács felépülési elvét, az
ionvegyület
képletének
jelentését, konkrét példák
segítségével
jellemzi
az
ionvegyületek
fontosabb
tulajdonságait;
ismeri a fémek helyét a
periódusos rendszerben, érti a
fémes kötés kialakulásának és
a fémek kristályszerkezetének
a lényegét, érti a kapcsolatot a
fémek kristályszerkezete és
fontosabb
tulajdonságai
között,
konkrét
példák
segítségével (pl. Fe, Al, Cu)
jellemzi
a
fémes
tulajdonságokat,
összehasonlításokat végez;
ismeri
az
anyagok
csoportosításának a módját a
kémiai összetétel alapján,
ismeri
ezeknek
az
anyagcsoportoknak
a
legfontosabb
közös
tulajdonságait, példákat mond
minden csoport képviselőire,
tudja, hogy az oldatok a
keverékek egy csoportja;
érti a „hasonló a hasonlóban
jól oldódik” elvet, ismeri az
oldatok töménységével és az
oldhatósággal
kapcsolatos
legfontosabb
ismereteket,
egyszerű számítási feladatokat
old meg az oldatok köréből
(tömegszázalék,
anyagmennyiségkoncentráció,
tömegkoncentráció);
adott szempontok alapján
összehasonlítja
a
három
halmazállapotba
(gáz,
folyadék, szilárd) tartozó















típusairól, főbb jellemzőikről,
példákkal
Egyszerű
molekulák
felismerése
a
modelljük
alapján, a molekula alakjának
és
polaritásának
meghatározása
Memóriakártyák készítése a
legfontosabb molekulákról (a
kártya egyik oldalán a
molekula összegképlete és
szerkezeti képlete, a másik
oldalán az atomok száma,
kötései,
nemkötő
elektronpárjai,
alakja,
polaritása)
Molekulák
csoportosítása
polaritásuk,
valamint
a
közöttük kialakuló legerősebb
másodrendű
kölcsönhatás
alapján
Egyszerű molekulamodellek
készítése
a
molekulák
alakjának megértéséhez, a
modellek bemutatása saját
készítésű
videofelvétel
segítségével
Molekulamodellező
alkalmazások keresése és
használata
Az olvadáspont, a forráspont,
valamint oldhatósági adatok
elemzése, kapcsolat keresése
az anyag szerkezete és
tulajdonságai között
Egyszerű kísérletek molekula, atom-, fém- és ionrácsos
anyagok
tulajdonságainak
összehasonlítására (pl. a kén, a
kvarc, a vas, illetve a nátriumklorid összehasonlítása), a
várható
tapasztalatok
megjóslása, majd összevetése
1521

anyagok általános jellemzőit,
a tényleges tapasztalatokkal, a
ismeri
Avogadro
tapasztalatok
táblázatos
gáztörvényét, és egyszerű
összefoglalása
számításokat végez gázok  Különféle rácstípusú elemek
térfogatával
standard
és vegyületek olvadás- és
körülmények között, érti a
forráspont adatainak digitális
halmazállapot-változások
ábrázolása többféle módokon,
lényegét és energiaváltozását;
következtetések
levonása,
egyedül vagy csoportban elvégez
ábraelemzés
összetettebb, halmazállapot Szilárd kősó és a sóoldat
változással és oldódással
vezetőképességének
kapcsolatos kísérleteket, és
vizsgálata, előzetes becslés a
megbecsüli azok várható
bekövetkező tapasztalatokkal
eredményét.
kapcsolatban, a tapasztalatok
alapján
következtetések
levonása
 Kísérlettervezés
3-4
fős
csoportban
egy
anyag
tulajdonságainak vizsgálatára,
valamint a tulajdonságok
alapján
a
rácstípus
megállapítására
 A pontos és részletes
megfigyelés fejlesztése a kén
olvasztásos
kísérlete
segítségével
 Kb. azonos vastagságú vas-,
réz- és alumíniumhuzal fizikai
tulajdonságainak vizsgálata,
összehasonlító
táblázat
készítése
 Kb. 24,5 dm3 térfogatú
„Avogadro-kocka” készítése
kartonból
1
mól
gáz
térfogatának szemléltetésére
 Egyszerű
számítások
elvégzése a gázok moláris
térfogatával kapcsolatban
 Információkeresés a gázok
moláris
térfogatának
hőmérsékletfüggésével
kapcsolatban,
az
adatok
grafikus ábrázolása
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 Animáció készítése a gázok,
folyadékok és szilárd anyagok
szerkezetének
és
mozgásformáinak
szemléltetésére
 Oldódással,
illetve
halmazállapot-változással járó
reakciók elvégzése részletes
leírás alapján, a tapasztalatok
rögzítése, a következtetések
levonása
 Kísérlettervezés a „hasonló a
hasonlót
old”
elv
szemléltetésére, a vizsgálat
mozgóképes dokumentálása
 Kiselőadás a víz fagyása során
bekövetkező
térfogatnövekedésről
 Információkeresés
a
hidrátburoknak
az
élő
szervezetben
betöltött
szerepével kapcsolatban
 Animáció keresése vagy
készítése
a
hidrátburok
kialakulásának bemutatására
 Az ásványvizes palackok
címkéjén
található
koncentrációértékek
értelmezése
 Szövegaláírással
ellátott
fényképgaléria összeállítása
az elvégzett kísérletekkel
kapcsolatban
izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív
Kulcsfogalmak/ atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés,
kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion,
fogalmak
anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf
állapot

Tematikai egység

Kémiai átalakulások
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Órakeret
20 óra

Előzetes tudás

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye,
hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció,
vasgyártás, oxidálószer, redukálószer.

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti
összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a
reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség
értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet
befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv
A tematikai egység alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis
nevelési-fejlesztési reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A
savak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus
céljai
disszociációjukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az
oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az
oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata
redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a
redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
Ismeretek
(tartalmak,
jelenségek,
problémák,
alkalmazások)
 érti a fizikai és kémiai
változások
közötti
különbségeket;
 a
kémiai
reakciókat
szimbólumokkal írja le
 ismeri a kémiai reakciók
végbemenetelének feltételeit,
ismeri, érti és alkalmazza a
tömeg- és töltésmegmaradás
törvényét a kémiai reakciókra;
 ismeri a kémiai reakciók
csoportosítását
többféle
szempont szerint: a reagáló és
a képződő anyagok száma, a
reakció
energiaváltozása,
időbeli lefolyása, iránya, a
reakcióban részt vevő anyagok
halmazállapota szerint;
 konkrét
reakciókat
termokémiai egyenlettel is
felír, érti a termokémiai
egyenlet jelentését, ismeri a
reakcióhő
fogalmát,
a

Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 A kémiai reakciók általános
jellemzése és csoportosítása
 A
reakciók
egyenletének
leírása képletekkel, az egyenlet
értelmezése
 Savak, bázisok, sav-bázis
reakciók
 A kémhatás és a pH
 A redoxireakciók
 Elektrokémiai alapismeretek
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Biológia-egészségtan:
aktiválási energia.
ATP, lassú égés, a
biokémiai
folyamatok
energiamérlege.
az enzimek szerepe
a

szén-dioxid
oldódása,
savbázis reakciók az
élő szervezetben,
kiválasztás,
a
testfolyadékok
kémhatása,
a
zuzmók
mint
indikátorok,
a
savas eső hatása az
élővilágra

Fizika:
hőmérséklet, mozgási
energia,
rugalmatlan








reakcióhő
ismeretében
megadja
egy
reakció
energiaváltozását,
energiadiagramot
rajzol,
értelmez, ismeri a termokémia
főtételét és jelentőségét a
többlépéses
reakciók
energiaváltozásának
meghatározásakor;
érti a katalizátorok hatásának
elvi alapjait;
ismer
egyirányú
és
egyensúlyra vezető kémiai
reakciókat, érti a dinamikus
egyensúly fogalmát, ismeri és
alkalmazza az egyensúly
eltolásának lehetőségeit Le
Châtelier elve alapján;
ismeri a fontosabb savakat,
bázisokat,
azok
nevét,
képletét, Brønsted sav-bázis
elmélete alapján értelmezi a
sav és bázis fogalmát, ismeri a
savak és bázisok erősségének
és értékűségének jelentését,
konkrét példát mond ezekre a
vegyületekre, érti a víz savbázis tulajdonságait, ismeri az
autoprotolízis jelenségét és a
víz
autoprotolízisének
a
termékeit;
konkrét példákon keresztül
értelmezi a redoxireakciókat
oxigénfelvétel és oxigénleadás
alapján,
ismeri
a
redoxireakciók
tágabb
értelmezését elektronátmenet
alapján is, konkrét példákon
bemutatja a redoxireakciót,
eldönti
egy
egyszerű
redoxireakció
egyenlete
ismeretében az elektronátadás
irányát, az oxidációt és

 Kémiai dominó készítése és
használata
a
reakciók
típusaival
és
a
reakcióegyenletekkel
kapcsolatban
 Internetes oldalak keresése és
használata
a
tömegmegmaradás
törvényének szemléltetésére
 Egyszerű
kémcsőkísérletek
elvégzése
a
különböző
reakciótípusokra: exoterm –
endoterm, sav-bázis – redoxi,
gázfejlődés
–
csapadékképződés,
pillanatreakció – időreakció
 Az elvégzett kísérletekről
jegyzőkönyv vagy narrált
videofelvétel készítése
 Egyszerű,
életszerű,
a
gyakorlati szempontból is
releváns
sztöchiometriai
feladatok
megoldása
a
reakcióegyenlet alapján
 Adatok,
grafikonok,
leírt
jelenségek
tapasztalatainak
értelmezése a termokémia
tárgyköréből
 A katalizátorok működésének
vizsgálata,
a
kísérletek
elvégzése leírás alapján, a
tapasztalatok
rögzítése,
magyarázata
 A katalizátorok mindennapi
életben betöltött szerepének
felismerése és alátámasztása
példákkal, az enzimreakciók
áttekintése
 A reakciósebesség vizsgálata,
adott reakció sebességének
különböző módszerekkel való
növelése, az „egyszerre csak
1525

ütközés, lendület,
ütközési energia,
megmaradási
törvények.
a hő és a belső energia,
II.
főtétel,
energiagazdálkodá
s,
környezetvédelem
egyensúly,
energiaminimumr
a való törekvés, a
folyamatok iránya,
a termodinamika
II. főtétele.

Matematika:
százalékszámítás.
műveletek
negatív
előjelű számokkal.
logaritmus.

Történelem,
társadalmi
állampolgári
ismeretek:
tűzgyújtás,
tűzfegyverek.

és

redukciót,
megadja
az
oxidálószert
és
a
redukálószert;
 érti az elektromos áram és a
kémiai
reakciók
közötti
összefüggéseket:
a
galvánelemek
áramtermelésének
és
az
elektrolízisnek a lényegét;
 tisztában van az elektrokémiai
áramforrások felépítésével és
működésével,
ismeri
a
Daniell-elem felépítését és az
abban
végbemenő
folyamatokat,
az
elem
áramtermelését;
ismeri az elektrolizáló cella
felépítését és az elektrolízis
lényegét a hidrogén-kloridoldat
grafitelektródos
elektrolízise kapcsán, érti,
hogy az elektromos áram
kémiai
reakciók
végbemenetelét segíti, példát
ad
ezek
gyakorlati
felhasználására
(alumíniumgyártás,
galvanizálás).















egy tényezőt változtatunk” elv
alkalmazásával, jegyzőkönyv
készítése,
számadatokkal,
következtetések levonásával
Animációk és szimulációk
keresése az interneten a kémiai
egyensúlyok és a Le Châtelierféle
legkisebb
kényszer
elvének demonstrálására
A
kémiai
egyensúly
szemléltetése
szénsavas
üdítőital segítségével
A leggyakoribb, legismertebb
savak
tulajdonságainak
vizsgálata
egyszerű
kémcsőkísérletekkel (reakció
lúgokkal,
fémekkel,
mészkővel),
tapasztalatok
megfigyelése,
rögzítése,
magyarázata
Bemutató
készítése
a
háztartásban
előforduló
savakról,
azok
kémiai
összetételéről,
molekuláik
szerkezetéről,
felhasználási
módjukról és biztonságos
kezelésükről
Bemutató
készítése
a
háztartásban előforduló lúgos
kémhatású
anyagokról/oldatokról, azok
kémiai
összetételéről,
felhasználási módjukról és
biztonságos kezelésükről
Hígítási sor készítése erős
savból és bázisból, a pH
megállapítása
indikátorpapírral, a pH és az
oldat
oxóniumionkoncentrációja
közötti
kapcsolat áttekintése
Animáció keresése az egy-,
illetve
többértékű
savak
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esetében a közömbösítésük
során bekövetkező pH-változás
szemléltetésére
Egyszerű galvánelemek (pl.
Daniell-elem)
összeállítása,
gyümölcselemek készítése, a
bennük
végbemenő
redoxireakciók értelmezése
Házi dolgozat vagy bemutató
készítése „A gyakorlatban
használt
elektrokémiai
áramforrások”
címmel
–
összetétel, felépítés, működés,
felhasználási
területek,
környezetvédelmi
vonatkozások
„Tényleg 0% emisszió jellemzi
az elektromos autókat?” –
érvelő vita lefolytatása
Hidrogén-klorid-oldat
elektrolizálására alkalmas cella
összeállítása és működtetése
Elektrolizáló cella összeállítása
és működtetése – hypo
előállítása
laboratóriumban
nátrium-klorid-oldat
grafitelektródos
elektrolízisével,
a
hypo
tulajdonságainak (kémhatás,
oxidáló hatás) vizsgálata
A vízbontás és a cink-jodidoldat
elektrolízisének
kivitelezése
vagy
videofelvételen
való
megtekintése, a tapasztalatok
értelmezése
Animáció
keresése
az
ionvándorlás szemléltetésére
Projektmunka: „Oláh György
és
a
direkt
metanolos
tüzelőanyagcella” – a működés
bemutatása,
előnyeinek
kiemelése a környezet- és
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energiatermelés, valamint a
fenntarthatóság szempontjából
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Működhet-e
vízzel egy autó?” címmel
 Interaktív feladatok készítése
az
interneten
található
feladatkészítő alkalmazások
segítségével
reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve,
Kulcsfogalmak/ Brønsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció,
fogalmak
redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, kulcsfogalmakat/fogalmakat, összefüggéseket és
törvényszerűségeket, a legfontosabb szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait,
csoportosítását, előállítását, gyakorlati jelentőségét. Értse az alkalmazott modellek és a valóság
kapcsolatát, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbségeket. Ismerje és
értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. Tudja magyarázni az anyagi halmazok
jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. Tudjon egy kémiával kapcsolatos
témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában
szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség előtt
is bemutatni. Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. Képes legyen egyszerű kémiai
jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló
egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló
hipotéziseket. Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve
áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az
abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
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különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2
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Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

11.évfolyam
Óraszám:

2 óra/hét
72 óra/év

Tananyagbeosztás:
Témakör

6. A szén egyszerű szerves vegyületei

28 óra

7. Az életműködések kémiai alapjai

9 óra

8. Elemek és szervetlen vegyületeik

18 óra

9. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

12 óra

10. Környezeti kémia és környezetvédelem

5 óra
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Tematikai egység

Előzetes tudás

A szén egyszerű szerves vegyületei

Órakeret
28 óra

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egyszeres
és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása,
másodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas
eső, „ózonlyuk”.

Ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet
– fizikai tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás –
felhasználás;
ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat;
A tematikai egység analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a
nevelési-fejlesztési funkciós csoportja ismeretében;
magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes
céljai
applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére;
egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy
szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 ismeri a szerves vegyületeket
felépítő organogén elemeket,
érti a szerves vegyületek
megkülönböztetésének,
külön
csoportban
tárgyalásának az okát, az
egyszerűbb
szerves
vegyületeket
szerkezeti
képlettel és összegképlettel
jelöli;
 ismeri
a
telített
szénhidrogének
homológ
sorának felépülési elvét és
fontosabb
képviselőiket,
ismeri a metán fontosabb
tulajdonságait, jellemzi az
anyagok szempontrendszere
alapján, ismeri a homológ
soron belül a forráspont
változásának
az
okát,
valamint a szénhidrogének
oldhatóságát, ismeri és egyegy kémiai egyenlettel leírja

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 Információk keresése és
megosztása
digitális
eszközökkel
 A telített szénhidrogének
 A telítetlen szénhidrogének
 A halogéntartalmú szerves
vegyületek
 Az oxigéntartalmú szerves
vegyületek
 A nitrogéntartalmú szerves
vegyületek

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
biogén
elemek
etilén mint növényi
hormon, rákkeltő és
mutagén
anyagok,
levegőszennyezés,
szmog, üvegházhatás,
ózonpajzs, savas esők.

Fizika: olvadáspont,
forráspont,
forrás,
kondenzáció,
forráspontot
befolyásoló
külső
tényezők,
hő,
energiamegmaradás,
elektromágneses
sugárzás, poláros fény,
a foton frekvenciája,
szín
és
energia,
 Pálcikamodellek használata üvegházhatás.
egyszerű konstitúciós izomer
Technika, életvitel és
vegyületek
gyakorlat:
fűtés,
molekulaszerkezetének
a
tűzoltás,
modellezésére, az etanol és a energiatermelés.
dimetil-éter összehasonlítása
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az égés, a szubsztitúció és a
hőbontás folyamatát;
érti az izoméria jelenségét,
példákat mond konstitúciós
izomerekre;
ismeri
a
telítetlen
szénhidrogének fogalmát, az
etén és az acetilén szerkezetét
és fontosabb tulajdonságait,
ismeri
és
reakcióegyenletekkel leírja a
telítetlen
szénhidrogének
jellemző reakciótípusait, az
égést, az addíciót és a
polimerizációt;
felismeri
az
aromás
szerkezetet egy egyszerű
vegyületben, ismeri a benzol
molekulaszerkezetét
és
fontosabb
tulajdonságait,
tudja, hogy számos illékony
aromás
szénhidrogén
mérgező;
példát
mond
közismert
halogéntartalmú
szerves
vegyületre (pl. kloroform,
vinil-klorid, freonok, DDT,
tetrafluoretén), és ismeri
felhasználásukat;
ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
legegyszerűbb
oxigéntartalmú
funkciós
csoportokat:
a
hidroxilcsoportot,
az
oxocsoportot,
az
étercsoportot;
ismeri
az
alkoholok
fontosabb
képviselőit
(metanol, etanol, glikol,
glicerin), azok fontosabb
tulajdonságait,
élettani

 Szerkezeti
képletek
felírásának
gyakorlása
molekulamodellek alapján
 Az
anyagok
jellemzési
szempontrendszerének
bemutatása a legegyszerűbb
szénhidrogén,
a
metán
példáján, a szerkezet és a
tulajdonságok kapcsolatának
elemzése, az összefüggések
keresése
 Anyagismereti
kártyák
készítése
az
egyes
vegyületcsoportok gyakorlati
szempontból
legfontosabb
képviselőiről az anyagok
jellemzésének
szempontrendszere alapján
 Táblázatos
adatok
értelmezése,
elemzése,
összefüggések keresése az
alkánok
homológ
sora,
tagjainak moláris tömege,
molekulapolaritása,
halmazállapota (olvadás- és
forráspontja), sűrűsége és
oldhatósága
kapcsán,
grafikonok,
diagramok
készítése a táblázat adatainak
felhasználásával
 Kiselőadás a metán és a
sújtólégrobbanások
témaköréből
 A
CO-hegesztéssel
kapcsolatos
prezentáció
készítése
 Kiselőadás a Davy-lámpa
történetéről és működéséről
 Logikai térkép készítése a
szénhidrogének áttekintésére,
amely tartalmazza a tanult
szénhidrogén-csoportokat,
azok
legfontosabb
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Földrajz: kőolaj- és
földgázlelőhelyek,
keletkezésük,
energiaipar,
kaucsukfaültetvények,
levegőszennyezés,
szmog,
globális
problémák,
üvegházhatás,
ózonlyuk, savas eső.









hatásukat
és
felhasználásukat;
felismeri az aldehidcsoportot,
ismeri
a
formaldehid
tulajdonságait, az aldehidek
kimutatásának
módját,
felismeri a ketocsoportot,
ismeri
az
aceton
tulajdonságait,
felhasználását;
ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
karboxilcsoportot és az
észtercsoportot, ismeri az
egyszerűbb és fontosabb
karbonsavak
(hangyasav,
ecetsav,
zsírsavak)
szerkezetét és lényeges
tulajdonságait;
az
etil-acetát
példáján
bemutatja
a
kis
szénatomszámú
észterek
jellemző
tulajdonságait,
tudja, hogy a zsírok, az
olajok, a foszfatidok, a
viaszok egyaránt az észterek
csoportjába tartoznak;
szerkezetük alapján felismeri
az aminok és az amidok
egyszerűbb
képviselőit,
ismeri az aminocsoportot és
az amidcsoportot.












tulajdonságait, és példák
megnevezése a gyakorlati
szempontból
fontos
képviselőikre
Internetes információgyűjtés
és bemutató készítése a
halogénezett szénvegyületek
gyakorlati
jelentőségéről,
felhasználásáról, élettani és
környezetvédelmi
vonatkozásairól
A
különböző
szerves
vegyületcsoportok
legjellemzőbb képviselőinek
(etanol, dietil-éter, aceton,
ecetsav,
etil-acetát)
bemutatása, az anyagok
legjellemzőbb
tulajdonságainak
megfigyelése,
kapcsolatok
keresése
az
anyagok
tulajdonságai és köznapi
felhasználása között
Egyszerű kísérletek elvégzése
leírás alapján benzinnel, etilalkohollal,
acetonnal,
ecetsavval,
valamint
aldehidcsoportot tartalmazó
vegyületekkel, a kísérletek
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
Médiatartalmak keresése a
metanol-mérgezések kapcsán,
híradások,
videofelvételek
keresése alkoholok (metanol,
etanol,
glikol)
okozta
mérgezésekkel kapcsolatban
Érvelő
vita
a
házi
pálinkafőzés mellett és ellen
Görgey Artúr vegyészeti
munkásságát
bemutató
poszter vagy prezentáció
készítése
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 A palmitinsav, sztearinsav és
olajsav
molekuláinak
modellezése
 Információgyűjtés
a
környezetünkben
és
szervezetünkben
megtalálható
szerves
savakról, azok jelentőségéről
 Információgyűjtés
az
interneten
„Nagyhatású
aminok
az
élő
szervezetekben”
címmel,
kapcsolat
keresése
a
biológiával,
az
életfolyamatokkal
 Kabay János tevékenységét
bemutató
poszter
vagy
bemutató készítése
 Kritikusan
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laboratóriumban
kivitelezhető
kémiai
kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések
jelentőségének
hangsúlyozása
funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves
Kulcsfogalmak/ reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom,
alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok,
fogalmak
amidok
Tematikai egység

Az életműködések kémiai alapjai

Órakeret
9 óra

A szerves vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése,
homológ sor, funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció,
Előzetes tudás
polimerizáció Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis
reakciók, szubsztitúció, aromás vegyületek.
Egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
A tematikai egység vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
nevelési-fejlesztési mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat,
céljai
illetve bemutatókat hoz létre.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok









alkalmazások)
ismeri
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
építőelemeit
(kémiai
összetételét,
a
nagyobbak
alkotó
molekuláit);
ismeri a lipid gyűjtőnevet,
tudja, hogy ebbe a csoportba
hasonló
oldhatósági
tulajdonságokkal rendelkező
vegyületek
tartoznak,
felsorolja
a
lipidek
legfontosabb
képviselőit,
felismeri azokat szerkezeti
képlet alapján, ismeri a
lipidek csoportjába tartozó
vegyületek egy-egy fontos
szerepét az élő szervezetben;
ismeri
a
szénhidrátok
legalapvetőbb
csoportjait,
példát mond mindegyik
csoportból
egy-két
képviselőre,
ismeri
a
szőlőcukor
képletét,
összefüggéseket
talál
a
szőlőcukor szerkezete és
tulajdonságai között, ismeri a
háztartásban
található
szénhidrátok besorolását a
megfelelő
csoportba,
valamint
köznapi
tulajdonságaikat
(ízük,
oldhatóságuk)
és
felhasználásukat,
összehasonlítja a keményítő
és
a
cellulóz
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait,
valamint
szerepüket a szervezetben és
a táplálékaink között;
tudja, hogy a fehérjék
aminosavakból épülnek fel,

 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Keresés digitális eszközzel
 A lipidek
 A szénhidrátok
 A fehérjék
 Halmazábra, logikai térkép
készítése
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek áttekintésére
 Biológiai szempontból fontos
vegyületek kivonása növényi és
állati eredetű anyagokból (pl.
színanyagok pirospaprikából
vagy hagymahéjból, cukrok
gyümölcsökből,
olajok
magvakból)
 Biológiai szempontból fontos
vegyületek
kimutatása
élelmiszerekből (pl. redukáló
cukrok
kimutatása
ezüsttükörpróbával,
fehérje
kimutatása
xantoproteinreakcióval,
keményítő
kimutatása Lugol-oldattal)
 Egyszerű tanulókísérletek a
növényi eredetű olajok és az
állati
eredetű
zsírok
tulajdonságainak
megfigyelésére
 A szőlőcukor-molekula térbeli
szerkezetének
modellezése
pálcikamodell
és
webes
molekulaszerkesztő
és
megjelenítő
alkalmazások
segítségével,
a
molekula
stabilitásáért felelős tényezők
megállapítása
 Videofilm
készítése
„Szénhidrátok a háztartásban”
címmel,
bemutatva
az
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Biológia-egészségtan:
cukorbetegség
lipidek,
sejthártya,
táplálkozás.
a
szénhidrátok
emésztése, biológiai
oxidáció
és
fotoszintézis, növényi
sejtfal,
tápanyag,
ízérzékelés,
vércukorszint.
vitaminok,
nukleinsavak, színtest,
vér, kiválasztás
aminosavak és fehérjék
tulajdonságai,
peptidkötés, enzimek
működése
sejtanyagcsere,
koenzimek,
nukleotidok, ATP és
szerepe,
öröklődés
molekuláris
alapjai,
mutáció,
fehérjeszintézis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
Alfred Nobel.
a papír

ismeri
az
aminosavak
otthonunkban
fellelhető
általános szerkezetét és azok
szénhidrátok csoportosítását,
legfontosabb tulajdonságait,
eredetét, tulajdonságaikat és
ismeri a fehérjék elsődleges,
felhasználásukat
másodlagos, harmadlagos és  Kiselőadás az esszenciális
negyedleges szerkezetét, érti
aminosavak jelentőségéről
e
fajlagos
molekulák  Fehérjekicsapási
reakciók
szerkezetének kialakulását,
elvégzése,
fehérjeoldat
példát mond a fehérjék
reakciója erős savval, lúggal,
szervezetben
és
könnyűés
nehézfémsók
élelmiszereinkben betöltött
oldatával, kicsapás alkohollal,
szerepére, ismeri a fehérjék
hővel, illetve mechanikai úton
kicsapásának módjait és  3D-s
fehérjeszerkezeti
ennek
jelentőségét
a
modellek keresése az interneten
mérgezések kapcsán.
az elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges
szerkezet megfigyelésére
 Információkeresés az enzimek
szerepéről és csoportosításáról
 Az enzimek működésének
szemléltetése
egyszerű
tanulókísérlettel
(pl.
a
hidrogén-peroxid
bontása
burgonyával)
 A konstitúciós képlettől a
vonalábráig – a biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
ábrázolásának
gyakorlása
különböző
képletekkel,
a
szerkezet
ábrázolásának egyszerűsítései,
a kémia- és biológiaórán
használt
képletek
közötti
különbségek kiemelése
 Érvelő
vita
az
egyszer
használatos műanyag poharak,
tányérok,
evőeszközök,
valamint papírból és fából
készült társaik mellett és ellen:
„Miért váltja/válthatja fel sok
helyen a cellulóz a műanyagból
készült party kellékeket?”
Kulcsfogalmak/ lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav,
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fogalmak

polipeptid, fehérjék szerkezete.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Elemek és szervetlen vegyületeik

Órakeret
18 óra

Izotóp,
magfúzió,
diffúzió,
nemesgáz-elektronszerkezet,
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel,
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. Kétszeres
kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. Háromszoros
kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennyezés

A tematikai egység Ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai
nevelési-fejlesztési tárgyú, elemekkel és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek
gyűjtésére
céljai











Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri
a
hidrogén,
a
halogének, a kalkogének, a
nitrogén, a szén és fontosabb
vegyületeik fizikai és kémiai
sajátságait, különös tekintettel
a köznapi életben előforduló
anyagokra;
alkalmazza
az
anyagok
jellemzésének szempontjait a
hidrogénre, kapcsolatot teremt
az anyag szerkezete és
tulajdonságai között;
ismeri
a
halogének
képviselőit, jellemzi a klórt,
ismeri a hidrogén-klorid és a
nátrium-klorid tulajdonságait;
ismeri és jellemzi az oxigént
és a vizet, ismeri az ózont mint
az
oxigén
allotróp
módosulatát, ismeri mérgező
hatását (szmogban) és UVelnyelő
hatását
(ózonpajzsban);
ismeri és jellemzi a ként, a
kén-dioxidot és a kénsavat;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Alkotás digitális eszközökkel
 Kísérletek értelmezése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 A
digitális
kompetencia
fejlesztése
 A hidrogén
 A halogének
 A kalkogének
 A nitrogéncsoport elemei
 A
szén
és
szervetlen
vegyületei
 A fémek általános jellemzése
 A fémek csoportosítása és
kémiai tulajdonságaik
 A
legfontosabb
fémvegyületek tulajdonságai

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
biogén elemek.
6.
gyomornedv
7.
légzés
és
fotoszintézis kapcsolata
8.
zuzmók
mint
indikátorok, a levegő
szennyezettsége
9.
a
nitrogén
körforgása,
a
baktériumok szerepe a
nitrogén körforgásban,
a levegő és a víz
szennyezettsége,
a
foszfor körforgása a
természetben, ATP, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére, a
fogak felépítése, a
sejthártya szerkezete.

hidrogénbomba,
magfúzió,
a
tömegdefektus és az
 Anyagismereti
kártyák energia kapcsolata
készítése a legfontosabb
elemekről
és
szervetlen
vegyületekről az anyagok 10.
Fizika: fizikai
tulajdonságok és a
halmazszerkezet,
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 ismeri és jellemzi a nitrogént,
az ammóniát, a nitrogéndioxidot és a salétromsavat;
 ismeri a vörösfoszfort és a
foszforsavat,
fontosabb
tulajdonságaikat és a foszfor
gyufagyártásban
betöltött
szerepét;
 összehasonlítja a gyémánt és a
grafit
szerkezetét
és
tulajdonságait, különbséget
tesz
a
természetes
és
mesterséges szenek között,
ismeri a természetes szenek
felhasználását, ismeri a koksz
és az aktív szén felhasználását,
példát mond a szén reakcióira
(pl. égés), ismeri a szén
oxidjainak (CO, CO2) a
tulajdonságait,
élettani
hatását, valamint a szénsavat
és sóit, a karbonátokat;
 ismeri a fémrács szerkezetét és
az ebből adódó alapvető
fizikai tulajdonságokat;
 ismeri a fémek helyét a
periódusos
rendszerben,
megkülönbözteti
az
alkálifémeket,
az
alkáliföldfémeket, ismeri a
vas, az alumínium, a réz,
valamint
a
nemesfémek
legfontosabb tulajdonságait;
 kísérletek
tapasztalatainak
ismeretében értelmezi a fémek
egymáshoz
viszonyított
reakciókészségét oxigénnel,
sósavval, vízzel és más
fémionok oldatával, érti a
fémek
redukáló
sorának
felépülését, következtet fémek
reakciókészségére a sorban
elfoglalt helyük alapján;















jellemzésének
szempontrendszere alapján
Az anyagok tulajdonságainak
levezetése a szerkezetből, a
felhasználásuk
kapcsolatba
hozása a tulajdonságokkal
Magyar és idegen nyelvű
applikációk
keresése
és
használata
az
anyagok
tulajdonságainak
megismeréséhez,
a
megszerzett
információk
kritikus kezelése, pontosítások
elvégzése
szakkönyvek,
tankönyvek segítségével
Egyszerű,
lehetőleg
tanulókísérletek elvégzése a
tananyagban
előkerülő
nemfémes
elemek
és
vegyületeik
előállítására,
tulajdonságaik bemutatására
Egyszerű tanulókísérlet a
durranógáz
összetételének
igazolására,
a
kísérlet
mozgóképes dokumentálása
Összefoglaló
táblázat
készítése
a
nemfémes
elemekről,
hidrogénnel
alkotott
vegyületeikről,
oxidjaikról, oxosavaikról és
sóikról
Kritikusan
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laborban kivitelezhető kémiai
kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések jelentőségének
hangsúlyozása
Kiselőadások
egyes
nemfémes
elemek
és
vegyületeik köznapi életben
betöltött szerepéről (pl. „A
klór és a víztisztítás”, „A kén
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atommag-stabilitás
az
energiafajták
egymásba
való
átalakulása, elektrolízis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
Hindenburg
léghajó
katasztrófája
Irinyi János
Földrajz: sóbányák
a légkör szerkezete és
összetétele.
a Föld vízkészlete, és
annak szennyeződése

használata a borászatban”,
 használja a fémek redukáló
„Az aktív szén és az
sorát
a
fémek
adszorpció”, „A néma gyilkos
tulajdonságainak
– a szén-monoxid”, „Miért
megjóslására, tulajdonságaik
nevezik
a
szén-dioxidot
alátámasztására;
mustgáznak?” címekkel)
 ismeri a fontosabb fémek (Na,
készítése
K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag,  Bemutatók
tudománytörténeti témákban
Au, Zn) fizikai és kémiai
(pl. „Irinyi János és a gyufa”,
tulajdonságait;
„Haber
és
Bosch
 ismeri a fémek köznapi
ammóniaszintézise”,
szempontból
legfontosabb
„Semmelweis Ignác és a
vegyületeit, azok alapvető
klórmeszes fertőtlenítés”)
tulajdonságait
(NaCl,
molekulamodellek
Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4,  Színes
készítése polisztirolgolyókból
CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3,
a
molekulaszerkezeti
Fe2O3, CuSO4);
ismeretek elmélyítése céljából
 ismer
eljárásokat
fémek
ércekből történő előállítására  Folyamatábrák készítése a
nemfémes elem – nemfém(vas, alumínium).
oxid – oxosav, valamint a
fémes elem – fém-oxid – lúg
előállítási/levezetési sorokra
 A
fémek
legfontosabb
képviselőinek csoportosítása
különféle szempontok szerint
(pl. helyük a periódusos
rendszerben,
színük,
sűrűségük,
korróziós
hajlamuk,
keménységük
alapján)
 A köznapi élet szempontjából
legfontosabb fémek (vas, réz,
alumínium, esetleg ezüst,
arany)
tulajdonságainak
megfigyelése,
vizsgálata,
összehasonlítása,
a
vizsgálatok
jegyzőkönyves
dokumentálása
 A fémek redukáló sorának
felépítése egyszerű kísérletek
elvégzésén keresztül – fémek
reakciója oxigénnel, savakkal,
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vízzel,
valamint
más
fémionok vizes oldatával
Az alumínium, az alumíniumoxid, illetve az alumíniumhidroxid
reakciójának
vizsgálata
savakkal
és
lúgokkal
A korrózió folyamatának
egyszerű
kísérletes
szemléltetése (pl. vashuzal
nedves levegőn, alufólia
higany(II)-klorid-oldatos
kezelés
után),
információgyűjtés a korrózió
elleni
védekezés
lehetőségeiről
Egyszerű kísérletek elvégzése
a tanult fémvegyületekkel,
majd „ismeretlen fehér por”
meghatározása
a
tanult
információk és a kísérleti
tapasztalatok alapján
Összehasonlító
táblázat
készítése a tanult fémekről,
fémvegyületekről,
azok
tulajdonságairól

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis,
Kulcsfogalmak/
természetes és mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek
fogalmak
redukáló sora, korrózióvédelem

Tematikai egység

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

Órakeret
12 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,
fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
Magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
A tematikai egység
keresésére;
nevelési-fejlesztési
a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat
céljai
számítógépes prezentációban mutatja be.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok

















alkalmazások)
ismeri
a
természetben
megtalálható
legfontosabb
nyersanyagokat;
érti az anyagok átalakításának
hasznát, valamint konkrét
példákat mond vegyipari
termékek előállítására;
ismeri
a
különböző
nyersanyagokból előállítható
legfontosabb termékeket;
érti, hogy az ipari (vegyipari)
termelés során különféle, akár
a
környezetre
vagy
szervezetre káros anyagok is
keletkezhetnek,
amelyek
közömbösítése,
illetve
kezelése fontos feladat;
az ismeretein alapuló tudatos
vásárlással
és
tudatos
életvitellel
képes
a
környezetének megóvására;
érti
a
mészkőalapú
építőanyagok
kémiai
összetételét és átalakulásait
(mészkő, égetett mész, oltott
mész), ismeri a beton alapvető
összetételét, előállítását és
felhasználásának lehetőségeit,
ismeri
a
legfontosabb
hőszigetelő anyagokat;
érti, hogy a fémek többsége a
természetben
vegyületek
formájában van jelen, ismeri a
legfontosabb
redukciós
eljárásokat
(szenes,
elektrokémiai
redukció),
ismeri
a
legfontosabb
ötvözeteket, érti az ötvözetek
felhasználásának előnyeit;
ismeri a mindennapi életben
előforduló növényvédő szerek
használatának
alapvető

 Természettudományos
problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Kommunikációs készségek
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Digitális készségek fejlesztése
 Tudatos fogyasztói magatartás
kialakítása
 Az egészséges életmódra
nevelés
 Az építőanyagok kémiája
 A
fémek
előállításának
módszerei
 Növényvédő
szerek
és
műtrágyák
 A kőolaj feldolgozása
 Műanyagok
 Élelmiszereink és összetevőik
 Gyógyszerek,
drogok,
doppingszerek
 Veszélyes anyagok, mérgek,
mérgezések
 Mosó-,
tisztítóés
fertőtlenítőszerek
Tudomány és áltudomány
 Összehasonlító
táblázat
készítése a cement, beton,
üveg, mészkő, fa, acél
legfontosabb tulajdonságainak
bemutatására
 Prezentáció készítése a hazai
ipar
által
felhasznált
legfontosabb
ércek
bemutatására
 A cseppkőképződés kísérleti
modellezése,
a
cseppkő
kísérleti
úton
történő
vizsgálata
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Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
energiák, atomenergia,
a
természetkárosítás
fajtáinak fizikai háttere,
elektromos áram.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.








szabályait,
értelmezi
a
növényvédő szerek leírását,
felhasználási
útmutatóját,
példát mond a növényvédő
szerekre a múltból és a
jelenből (bordói lé, korszerű
peszticidek), ismeri ezek
hatásának elvi alapjait;
ismeri a legfontosabb (N-, P-,
K-tartalmú) műtrágyák kémiai
összetételét, előállítását és
felhasználásának
szükségességét;
ismeri
a
fosszilis
energiahordozók fogalmát és
azok legfontosabb képviselőit,
érti a kőolaj ipari lepárlásának
elvét, ismeri a legfontosabb
párlatok nevét, összetételét és
felhasználási
lehetőségeit,
példát
mond
motorhajtó
anyagokra,
ismeri
a
töltőállomásokon
kapható
üzemanyagok típusait és azok
felhasználását;
ismeri a bioüzemanyagok
legfontosabb típusait;
ismeri a műanyag fogalmát és
a
műanyagok
csoportosításának lehetőségeit
eredetük,
illetve
hővel
szemben
mutatott
viselkedésük alapján, konkrét
példákat mond műanyagokra a
környezetéből,
érti
azok
felhasználásának
előnyeit,
ismeri
a
polimerizáció
fogalmát,
példát
ad
monomerekre és polimerekre,
ismeri
a
műanyagok
felhasználásának előnyeit és
hátrányait,
környezetre
gyakorolt hatásukat;

 Prezentáció
készítése
a
kedvenc ásványokról, illetve
kőzetekről
 Videofilm megtekintése a
vasgyártásról
 Az
alumíniumgyártást
bemutató animáció keresése
az interneten
 Növényvédő
szerek
címkéinek értelmezése, a
biztonságos,
körültekintő
használat
fontosságának
hangsúlyozása
 Érvelő vita a műtrágyázás
szükségességének kérdéséről
 Kiselőadás
a
különböző
kőolajpárlatok
felhasználásának
lehetőségeiről
 Videofilm megtekintése a
hazai kőolajfeldolgozásról
 Információgyűjtés
a
motorbenzin összetételéről, az
adalékanyagokról,
az
oktánszám
növelésének
lehetőségéről és korlátairól
 Kiselőadás a vegyipari benzin
további feldolgozásáról, a
pirolízisről,
a
polietilén,
polipropilén,
polibutadién
gyártásáról
 Érvelő vita a műanyagok
felhasználásának előnyeiről és
hátrányairól
 Ötletek gyűjtése, miként
csökkenthető a mindennapi
életünk
során
használt
műanyag
termékek
mennyisége
 Információgyűjtés a lebomló
műanyagokkal kapcsolatban
 Érvekkel
alátámasztott
kiselőadás vagy bemutató
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 ismeri az élelmiszereink
legfontosabb összetevőinek, a
szénhidrátoknak,
a
fehérjéknek,
valamint
a
zsíroknak és olajoknak a
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait, felsorolja a
háztartásban
megtalálható
legfontosabb
élelmiszerek
tápanyagait, példát mond
bizonyos
összetevők
(fehérjék, redukáló cukrok,
keményítő)
kimutatására,
ismeri
a
legfontosabb
élelmiszeradalék-csoportokat,
alapvető szinten értelmezi egy
élelmiszer-tájékoztató
címkéjét;
 ismeri
a
leggyakrabban
használt
élvezeti
szerek
(szeszes
italok,
dohánytermékek,
kávé,
energiaitalok,
drogok)
hatóanyagát, ezen szerek
használatának veszélyeit, érti
az
illegális
drogok
használatával
kapcsolatos
alapvető problémákat, példát
mond illegális drogokra,
ismeri
a
doppingszer
fogalmát, megérti és értékeli a
doppingszerekkel kapcsolatos
információkat;
 ismeri a gyógyszer fogalmát
és a gyógyszerek fontosabb
csoportjait hatásuk alapján,
alapvető szinten értelmezi a
gyógyszerek
mellékelt
betegtájékoztatóját;
 ismeri a méreg fogalmának
jelentését, érti az anyagok
mennyiségének jelentőségét a
mérgező hatásuk tekintetében,



















készítése
„Ezért
nem
cserélhető le az összes
műanyag
lebomló
műanyagra” címmel
Videofilm megtekintése a
gumiabroncsok előállításáról,
a hazai gumiipari vállalatokról
A
vulkanizált
gumi
kéntartalmának
kimutatása
demonstrációs kísérlettel
Celofán,
polietilén,
polipropilén, polisztirol, PVC,
PET, nylon vizsgálata (hő
hatására mutatott változás,
oldhatóság,
sűrűség),
a
vizsgálatok
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
táblázatban
történő összehasonlítása
Információgyűjtés
és
prezentációkészítés az Eszámokkal kapcsolatban
Beszélgetés kezdeményezése
a gyógyszerek lejárati ideje
betartásának fontosságáról, a
lehetséges
veszélyek
áttekintése
Kiselőadás
a
gyógyszerkutatás
és
fejlesztés folyamatáról, illetve
Richter
Gedeon
munkásságáról
Érvelő vita a homeopátiás
szerek alkalmazása mellett és
ellen
Bemutató
készítése
a
legismertebb
kábítószerek
fizikai és pszichés hatásáról
Véleménycikk
írása
a
doppingszerek rövid és hosszú
távú
hatásairól
és
mellékhatásairól
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példát mond növényi, állati és
szintetikus mérgekre, ismeri a
mérgek szervezetbe jutásának
lehetőségeit (tápcsatorna, bőr,
tüdő), ismeri és felismeri a
különböző
anyagok
csomagolásán a mérgező
anyag piktogramját, képes
ezeknek az anyagoknak a
felelősségteljes használatára,
ismeri a köznapi életben
előforduló
leggyakoribb
mérgeket, mérgezéseket (pl.
szén-monoxid, penészgombatoxinok, gombamérgezések,
helytelen
égetés
során
keletkező
füst
anyagai,
drogok, nehézfémek), tudja,
hogy a mérgező hatás nem az
anyag szintetikus eredetének a
következménye;
 ismeri
a
mosóés
tisztítószerek, valamint a
fertőtlenítőszerek
fogalmi
megkülönböztetését, példát
mond
a
környezetéből
gyakran
használt
mosó/tisztítószerre
és
fertőtlenítőszerre, ismeri a
szappan összetételét és a
szappangyártás módját, ismeri
a hypo kémiai összetételét és
felhasználási módját, érti a
mosószerek
mosóaktív
komponenseinek
(a
felületaktív részecskéknek) a
mosásban betöltött szerepét;
 ismeri a kemény víz és a lágy
víz közötti különbséget, érti a
kemény
víz
és
egyes
mosószerek
közötti
kölcsönhatás
(kicsapódás)
folyamatát;

 Mérgezések feltérképezése az
irodalmi
művekben
(pl.
Agatha Christie műveiben)
 Kiselőadás
„Mérgezések
régen és ma” (pl. a tiszazugi
mérgezés,
polóniumos
mérgezés) címmel
 Információgyűjtés a világ
különböző
pontjain
alkalmazott
méregjelekről,
kiemelve
az
egységes
veszélyességi
jelölések
bevezetésének jelentőségét
 Információgyűjtés
a
szintetikus
mosószerek
összetételéről, a kemény és
lágy
vízben
való
alkalmazhatóságukról, a vizes
oldataik kémhatásáról, az
intelligens
molekulák
működéséről
 A vízlágyítás módszereinek
áttekintése modellkísérletek
alapján, Magyarország és
Európa
vízkeménységi
térképének elemzése
 A micellás tisztítók működési
elvének feltérképezése
 Áltudományos cikk írása egy
kitalált
termékkel
kapcsolatban
 Áltudományos gondolatokat
tartalmazó termékbemutató
kisvideó készítése egy kitalált
termékkel kapcsolatban
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 érti
a
különbséget
a
tudományos
és
az
áltudományos
információk
között, konkrét példát mond a
köznapi életből tudományos
és áltudományos ismeretekre,
információkra;
 ismeri
a
tudományos
megközelítés
lényegét
(objektivitás,
reprodukálhatóság,
ellenőrizhetőség,
bizonyíthatóság);
 látja
az
áltudományos
megközelítés
lényegét
(feltételezés, szubjektivitás,
bizonyítatlanság), felismeri az
áltudományosságra
utaló
legfontosabb jeleket.
mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú
Kulcsfogalmak/
műanyag, vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány,
fogalmak
áltudomány

Tematikai egység

Órakeret
5 óra

Környezeti kémia és környezetvédelem
A természetben előforduló anyagok ismerete

Előzetes tudás

Az energiaforrások áttekintése a kémia szempontjából,
környezettudatosság szempontjainak érvényesítésével.

A tematikai egység A különböző, megbízható forrásokból
nevelési-fejlesztési számítógépes prezentációban mutatja be
céljai
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 példákkal
szemlélteti
az
emberiség legégetőbb globális
problémáit
(globális
éghajlatváltozás, ózonlyuk,
ivóvízkészlet
csökkenése,
energiaforrások kimerülése)
és azok kémiai vonatkozásait;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Környezettudatos szemlélet
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Problémamegoldó
készség
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
1548

gyűjtött

a

információkat

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
Fizika: az
fogalma,

energia

 ismeri az emberiség előtt álló
legnagyobb
kihívásokat,
kiemelten
azok
kémiai
vonatkozásaira
(energiahordozók,
környezetszennyezés,
fenntarthatóság, új anyagok
előállítása);
 példákon keresztül szemlélteti
az antropogén tevékenységek
kémiai
vonatkozású
környezeti következményeit;
 kiselőadás vagy projektmunka
keretében mutatja be a XX.
század
néhány
nagy
környezeti katasztrófáját, és
azt, hogy milyen tanulságokat
vonhatunk
le
azok
megismeréséből;
 érti
a
környezetünk
megóvásának jelentőségét az
emberi
civilizáció
fennmaradása szempontjából;
 ismeri a zöld kémia lényegét,
a környezetbarát folyamatok
előtérbe helyezését, példákat
mond újonnan előállított, az
emberiség jólétét befolyásoló
anyagokra
(pl.
új
gyógyszerek,
lebomló
műanyagok,
intelligens
textíliák);
 alapvető szinten ismeri a
természetes
környezetet
felépítő légkör, vízburok,
kőzetburok és élővilág kémiai
összetételét;
 ismeri
a
legfontosabb
környezetszennyező
forrásokat és anyagokat,
valamint
ezeknek
az
anyagoknak a környezetre
gyakorolt hatását;

 Alkotás digitális eszközökkel
 Kommunikációs
készség
fejlesztése
 A légkör kémiája
 A természetes vizek kémiája
 A talaj kémiája
 A hulladékok
Új kihívások: ember, társadalom,
környezet és kémia
















mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
energiák, atomenergia,
Kiselőadás vagy bemutató
a
természetkárosítás
készítése „Az emberiség fajtáinak fizikai háttere,
legégetőbb
globális elektromos áram.
problémái” címmel
A lakóhely környezetében Földrajz:
működő
környezettudatos fenntarthatóság,
cégek,
vállalatok környezetkárosító
meglátogatása, a látottakról anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
prezentáció készítése
környezetkárosítás.
A
környezettudatosságot
hangsúlyozó témanap vagy
témahét szervezése
Projekt: „A XX. század nagy
környezeti katasztrófái”, a
projekt
tartalmának
bemutatása
kiselőadás
formájában
Információgyűjtés a zöld
kémia elveivel kapcsolatban, a
nehezebben teljesíthető célok
előtt
álló
akadályok
megismerése
Logikai térkép készítése a
légkört felépítő összetevőkről
és
a
leggyakoribb
szennyezőkről
Javaslatok
gyűjtése
a
légszennyezettség
csökkentésével kapcsolatban
Poszter készítése a helyi vagy
regionális vízmű ivóvízelőállítási módjáról, illetve
szennyvíztisztítási eljárásáról
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 ismeri a légkör kémiai
összetételét és az azt alkotó
gázok
legfontosabb
tulajdonságait, példákat mond
a légkör élőlényekre és
élettelen
környezetre
gyakorolt hatásaira, ismeri a
legfontosabb
légszennyező
gázokat,
azok
alapvető
tulajdonságait, valamint az
általuk
okozott
környezetszennyező
hatásokat, ismeri a légkört
érintő globális környezeti
problémák kémiai hátterét és
ezen problémák megoldására
tett erőfeszítéseket;
 ismeri a természetes vizek
típusait, azok legfontosabb
kémiai összetevőit a víz
körforgásának
és
tulajdonságainak
tükrében,
példákat mond vízszennyező
anyagokra, azok forrására, a
szennyezés
lehetséges
következményeire, ismeri a
víztisztítás
folyamatának
alapvető lépéseit, valamint a
tiszta ivóvíz előállításának
módját;
 érti a kőzetek és a környezeti
tényezők talajképző szerepét,
példát
mond
alapvető
kőzetekre, ásványokra, érti a
hulladék és a szemét fogalmi
megkülönböztetését, ismeri a
hulladékok típusait, kezelésük
módját, környezetre gyakorolt
hatásukat;
 példákkal szemlélteti egyes
kémiai technológiák, illetve
bizonyos
anyagok
felhasználásának környezetre

 Egy
akváriumi
szűrő
működésének vizsgálata
 A talajszennyezés egyszerű
modellezése
 Projekt
vagy
videofilm
készítése „Hogyan érhető el a
hulladékmentes élet?” címmel
 Videofilm megtekintése a
hulladékok
újrahasznosításáról
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gyakorolt pozitív és negatív
hatásait.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

zöld kémia

A fejlesztés várt eredményei a négy évfolyamos ciklus végén
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, a
legfontosabb szerves és szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében a
funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltudományos
megközelítés közötti különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik
alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával
önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt
érthető formában közönség előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb problémák és
számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni
ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni
a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltudományos
cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő
állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2
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Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

9. évfolyam
Óraszám: 36 óra/év
1 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör

Óraszám

1.

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

16 óra

2.

Kémiai átalakulások

20 óra

Tematikai egység
Előzetes tudás

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

Órakeret
16 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron,
nemesgáz-elektronszerkezet,
anyagmennyiség,
moláris tömeg.

A tematikai egység A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme.
nevelési-fejlesztési Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a
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céljai









jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és
felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris
tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai
tulajdonságai
periodikus
váltakozásának
értelmezése,
az
elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek
tulajdonságainak magyarázatakor.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri az atom felépítését, az
elemi részecskéket, valamint
azok jellemzőit, ismeri az
izotópok
legfontosabb
tulajdonságait,
érti
a
radioaktivitás lényegét, és
példát mond a radioaktív
izotópok
gyakorlati
felhasználására;
ismeri az anyagmennyiség és
a
mól
fogalmát,
érti
bevezetésük szükségességét,
és egyszerű számításokat
végez m, n és M segítségével;
ismeri
az
atom
elektronszerkezetének
kiépülését
a
Bohr-féle
atommodell szintjén, tisztában
van a vegyértékelektronok
kémiai reakciókban betöltött
szerepével;
értelmezi
a
periódusos
rendszer fontosabb adatait
(vegyjel, rendszám, relatív
atomtömeg), alkalmazza a
periódusszám
és
a
(fő)csoportszám jelentését a
héjak
és
a
vegyértékelektronok
szempontjából,
ismeri
a
periódusos rendszer fontosabb
csoportjainak a nevét és az
azokat
alkotó
elemek
vegyjelét;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alapvető
matematikai
készségek fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
digitális
eszközzel
 Az atomok és a periódusos
rendszer
 A kovalens kötés és a
molekulák
 Az atomrácsos kristályok
 Az ionok, az ionkötés és az
ionvegyületek
 A fémes kötés és a fémek
 Az anyagok csoportosítása:
elemek,
vegyületek
és
keverékek

Kapcsolódási pontok
Fizika:
kísérletezés,
mérés,
mérési
hiba.
atommodellek,
színképek, elektronhéj,
tömeg,
elektromos
töltés,
Coulombtörvény, erő, neutron,
radioaktivitás, felezési
idő,
sugárvédelem,
magreakciók, energia,
atomenergia.
töltések, pólusok
Fizika,
matematika:
vektorok.
százalékszámítás
aránypárok
Biológia-egészségtan:
a természettudományos
gondolkodás
és
a
természettudományos
megismerés módszerei.
biogén elemek
az
idegrendszer
működése

Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
 Magyar és/vagy idegen nyelvű
mobilalkalmazások keresése hidegháború.
és használata az atomok
elektronszerkezetével és a Vizuális
kultúra:
periódusos
rendszerrel kovácsoltvas
kapuk,
kapcsolatban
ékszerek.
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 ismeri a molekulaképződés
szabályait,
ismeri
az
elektronegativitás fogalmát, és
érti a kötéspolaritás lényegét,
a kovalens kötést jellemzi
száma és polaritása szerint,
megalkotja
egyszerű
molekulák szerkezeti képletét,
ismeri
a
legalapvetőbb
molekulaalakokat
(lineáris,
síkháromszög,
tetraéder,
piramis, V-alak), valamint
ezek meghatározó szerepét a
molekulák
polaritása
szempontjából;
 meghatározza
egyszerű
molekulák polaritását, és
ennek alapján következtet a
közöttük
kialakuló
másodrendű kémiai kötésekre,
valamint
oldhatósági
jellemzőikre, érti, hogy a
moláris tömeg és a molekulák
között fellépő másodrendű
kötések minősége hogyan
befolyásolja az olvadás- és
forráspontot, ezeket konkrét
példákkal támasztja alá;
 érti a részecske szerkezete és
az anyag fizikai és kémiai
tulajdonságai közötti alapvető
összefüggéseket;
 ismeri az egyszerű ionok
atomokból való létrejöttének
módját, ezt konkrét példákkal
szemlélteti, ismeri a fontosabb
összetett ionok molekulákból
való képződésének módját,
tudja
a
nevüket,
összegképletüket, érti egy
ionvegyület képletének a
megszerkesztését az azt alkotó
ionok képlete alapján, érti az

 Bemutató
készítése
„Mengyelejev és a periódusos
rendszer” címmel
 Cikkek, illetve hírek keresése
a médiában a radioaktív
izotópok veszélyeiről, illetve
felhasználási lehetőségeiről
 Hevesy
György
munkásságának bemutatása
kiselőadásban
 Marie Curie munkásságának
bemutatása poszteren vagy
prezentáció formájában
 Egyszerű
számítások
elvégzése
az
anyagmennyiséggel
kapcsolatban, pl. egy korty
vagy egy csepp vízben lévő
vízmolekulák hozzávetőleges
számának kiszámítása, egy
vascsipeszben lévő vasatomok
számának kiszámítása, egy
kockacukorban
lévő
répacukormolekulák
számának kiszámítása, vagy
egy
adott
tömegű
kénkristályban
található
kénmolekulák
számának
kiszámítása
 Demonstrációs
kísérletek
elvégzése vagy keresése a
világhálón az egy csoportban
lévő elemek hasonló kémiai
tulajdonságainak
szemléltetésére (pl. a kálium
és a nátrium, a magnézium és
a kalcium, a klór és a jód
kémiai
reakcióinak
összehasonlítása), a kísérletek
tapasztalatainak szemléltetése
 Logikai térkép készítése a
kémiai
kötésekről,
azok

1558

Magyar
nyelv
és
irodalom: szólások: pl.
„Eltűnik,
mint
a
kámfor”; Móra Ferenc:
Kincskereső
kisködmön.









ionrács felépülési elvét, az
ionvegyület
képletének
jelentését, konkrét példák
segítségével
jellemzi
az
ionvegyületek
fontosabb
tulajdonságait;
ismeri a fémek helyét a
periódusos rendszerben, érti a
fémes kötés kialakulásának és
a fémek kristályszerkezetének
a lényegét, érti a kapcsolatot a
fémek kristályszerkezete és
fontosabb
tulajdonságai
között,
konkrét
példák
segítségével (pl. Fe, Al, Cu)
jellemzi
a
fémes
tulajdonságokat,
összehasonlításokat végez;
ismeri
az
anyagok
csoportosításának a módját a
kémiai összetétel alapján,
ismeri
ezeknek
az
anyagcsoportoknak
a
legfontosabb
közös
tulajdonságait, példákat mond
minden csoport képviselőire,
tudja, hogy az oldatok a
keverékek egy csoportja;
érti a „hasonló a hasonlóban
jól oldódik” elvet, ismeri az
oldatok töménységével és az
oldhatósággal
kapcsolatos
legfontosabb
ismereteket,
egyszerű számítási feladatokat
old meg az oldatok köréből
(tömegszázalék,
anyagmennyiségkoncentráció,
tömegkoncentráció);
adott szempontok alapján
összehasonlítja
a
három
halmazállapotba
(gáz,
folyadék, szilárd) tartozó















típusairól, főbb jellemzőikről,
példákkal
Egyszerű
molekulák
felismerése
a
modelljük
alapján, a molekula alakjának
és
polaritásának
meghatározása
Memóriakártyák készítése a
legfontosabb molekulákról (a
kártya egyik oldalán a
molekula összegképlete és
szerkezeti képlete, a másik
oldalán az atomok száma,
kötései,
nemkötő
elektronpárjai,
alakja,
polaritása)
Molekulák
csoportosítása
polaritásuk,
valamint
a
közöttük kialakuló legerősebb
másodrendű
kölcsönhatás
alapján
Egyszerű molekulamodellek
készítése
a
molekulák
alakjának megértéséhez, a
modellek bemutatása saját
készítésű
videofelvétel
segítségével
Molekulamodellező
alkalmazások keresése és
használata
Az olvadáspont, a forráspont,
valamint oldhatósági adatok
elemzése, kapcsolat keresése
az anyag szerkezete és
tulajdonságai között
Egyszerű kísérletek molekula, atom-, fém- és ionrácsos
anyagok
tulajdonságainak
összehasonlítására (pl. a kén, a
kvarc, a vas, illetve a nátriumklorid összehasonlítása), a
várható
tapasztalatok
megjóslása, majd összevetése
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anyagok általános jellemzőit,
a tényleges tapasztalatokkal, a
ismeri
Avogadro
tapasztalatok
táblázatos
gáztörvényét, és egyszerű
összefoglalása
számításokat végez gázok  Különféle rácstípusú elemek
térfogatával
standard
és vegyületek olvadás- és
körülmények között, érti a
forráspont adatainak digitális
halmazállapot-változások
ábrázolása többféle módokon,
lényegét és energiaváltozását;
következtetések
levonása,
egyedül vagy csoportban elvégez
ábraelemzés
összetettebb, halmazállapot Szilárd kősó és a sóoldat
változással és oldódással
vezetőképességének
kapcsolatos kísérleteket, és
vizsgálata, előzetes becslés a
megbecsüli azok várható
bekövetkező tapasztalatokkal
eredményét.
kapcsolatban, a tapasztalatok
alapján
következtetések
levonása
 Kísérlettervezés
3-4
fős
csoportban
egy
anyag
tulajdonságainak vizsgálatára,
valamint a tulajdonságok
alapján
a
rácstípus
megállapítására
 A pontos és részletes
megfigyelés fejlesztése a kén
olvasztásos
kísérlete
segítségével
 Kb. azonos vastagságú vas-,
réz- és alumíniumhuzal fizikai
tulajdonságainak vizsgálata,
összehasonlító
táblázat
készítése
 Kb. 24,5 dm3 térfogatú
„Avogadro-kocka” készítése
kartonból
1
mól
gáz
térfogatának szemléltetésére
 Egyszerű
számítások
elvégzése a gázok moláris
térfogatával kapcsolatban
 Információkeresés a gázok
moláris
térfogatának
hőmérsékletfüggésével
kapcsolatban,
az
adatok
grafikus ábrázolása
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 Animáció készítése a gázok,
folyadékok és szilárd anyagok
szerkezetének
és
mozgásformáinak
szemléltetésére
 Oldódással,
illetve
halmazállapot-változással járó
reakciók elvégzése részletes
leírás alapján, a tapasztalatok
rögzítése, a következtetések
levonása
 Kísérlettervezés a „hasonló a
hasonlót
old”
elv
szemléltetésére, a vizsgálat
mozgóképes dokumentálása
 Kiselőadás a víz fagyása során
bekövetkező
térfogatnövekedésről
 Információkeresés
a
hidrátburoknak
az
élő
szervezetben
betöltött
szerepével kapcsolatban
 Animáció keresése vagy
készítése
a
hidrátburok
kialakulásának bemutatására
 Az ásványvizes palackok
címkéjén
található
koncentrációértékek
értelmezése
 Szövegaláírással
ellátott
fényképgaléria összeállítása
az elvégzett kísérletekkel
kapcsolatban
izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív
Kulcsfogalmak/ atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés,
kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion,
fogalmak
anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf
állapot

Tematikai egység

Kémiai átalakulások
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Órakeret
20 óra

Előzetes tudás

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye,
hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció,
vasgyártás, oxidálószer, redukálószer.

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti
összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a
reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség
értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet
befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv
A tematikai egység alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis
nevelési-fejlesztési reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A
savak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus
céljai
disszociációjukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az
oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az
oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata
redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a
redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
Ismeretek
(tartalmak,
jelenségek,
problémák,
alkalmazások)
 érti a fizikai és kémiai
változások
közötti
különbségeket;
 a
kémiai
reakciókat
szimbólumokkal írja le
 ismeri a kémiai reakciók
végbemenetelének feltételeit,
ismeri, érti és alkalmazza a
tömeg- és töltésmegmaradás
törvényét a kémiai reakciókra;
 ismeri a kémiai reakciók
csoportosítását
többféle
szempont szerint: a reagáló és
a képződő anyagok száma, a
reakció
energiaváltozása,
időbeli lefolyása, iránya, a
reakcióban részt vevő anyagok
halmazállapota szerint;
 konkrét
reakciókat
termokémiai egyenlettel is
felír, érti a termokémiai
egyenlet jelentését, ismeri a
reakcióhő
fogalmát,
a

Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 A kémiai reakciók általános
jellemzése és csoportosítása
 A
reakciók
egyenletének
leírása képletekkel, az egyenlet
értelmezése
 Savak, bázisok, sav-bázis
reakciók
 A kémhatás és a pH
 A redoxireakciók
 Elektrokémiai alapismeretek
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Biológia-egészségtan:
aktiválási energia.
ATP, lassú égés, a
biokémiai
folyamatok
energiamérlege.
az enzimek szerepe
a

szén-dioxid
oldódása,
savbázis reakciók az
élő szervezetben,
kiválasztás,
a
testfolyadékok
kémhatása,
a
zuzmók
mint
indikátorok,
a
savas eső hatása az
élővilágra

Fizika:
hőmérséklet, mozgási
energia,
rugalmatlan








reakcióhő
ismeretében
megadja
egy
reakció
energiaváltozását,
energiadiagramot
rajzol,
értelmez, ismeri a termokémia
főtételét és jelentőségét a
többlépéses
reakciók
energiaváltozásának
meghatározásakor;
érti a katalizátorok hatásának
elvi alapjait;
ismer
egyirányú
és
egyensúlyra vezető kémiai
reakciókat, érti a dinamikus
egyensúly fogalmát, ismeri és
alkalmazza az egyensúly
eltolásának lehetőségeit Le
Châtelier elve alapján;
ismeri a fontosabb savakat,
bázisokat,
azok
nevét,
képletét, Brønsted sav-bázis
elmélete alapján értelmezi a
sav és bázis fogalmát, ismeri a
savak és bázisok erősségének
és értékűségének jelentését,
konkrét példát mond ezekre a
vegyületekre, érti a víz savbázis tulajdonságait, ismeri az
autoprotolízis jelenségét és a
víz
autoprotolízisének
a
termékeit;
konkrét példákon keresztül
értelmezi a redoxireakciókat
oxigénfelvétel és oxigénleadás
alapján,
ismeri
a
redoxireakciók
tágabb
értelmezését elektronátmenet
alapján is, konkrét példákon
bemutatja a redoxireakciót,
eldönti
egy
egyszerű
redoxireakció
egyenlete
ismeretében az elektronátadás
irányát, az oxidációt és

 Kémiai dominó készítése és
használata
a
reakciók
típusaival
és
a
reakcióegyenletekkel
kapcsolatban
 Internetes oldalak keresése és
használata
a
tömegmegmaradás
törvényének szemléltetésére
 Egyszerű
kémcsőkísérletek
elvégzése
a
különböző
reakciótípusokra: exoterm –
endoterm, sav-bázis – redoxi,
gázfejlődés
–
csapadékképződés,
pillanatreakció – időreakció
 Az elvégzett kísérletekről
jegyzőkönyv vagy narrált
videofelvétel készítése
 Egyszerű,
életszerű,
a
gyakorlati szempontból is
releváns
sztöchiometriai
feladatok
megoldása
a
reakcióegyenlet alapján
 Adatok,
grafikonok,
leírt
jelenségek
tapasztalatainak
értelmezése a termokémia
tárgyköréből
 A katalizátorok működésének
vizsgálata,
a
kísérletek
elvégzése leírás alapján, a
tapasztalatok
rögzítése,
magyarázata
 A katalizátorok mindennapi
életben betöltött szerepének
felismerése és alátámasztása
példákkal, az enzimreakciók
áttekintése
 A reakciósebesség vizsgálata,
adott reakció sebességének
különböző módszerekkel való
növelése, az „egyszerre csak
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ütközés, lendület,
ütközési energia,
megmaradási
törvények.
a hő és a belső energia,
II.
főtétel,
energiagazdálkodá
s,
környezetvédelem
egyensúly,
energiaminimumr
a való törekvés, a
folyamatok iránya,
a termodinamika
II. főtétele.

Matematika:
százalékszámítás.
műveletek
negatív
előjelű számokkal.
logaritmus.

Történelem,
társadalmi
állampolgári
ismeretek:
tűzgyújtás,
tűzfegyverek.

és

redukciót,
megadja
az
oxidálószert
és
a
redukálószert;
 érti az elektromos áram és a
kémiai
reakciók
közötti
összefüggéseket:
a
galvánelemek
áramtermelésének
és
az
elektrolízisnek a lényegét;
 tisztában van az elektrokémiai
áramforrások felépítésével és
működésével,
ismeri
a
Daniell-elem felépítését és az
abban
végbemenő
folyamatokat,
az
elem
áramtermelését;
ismeri az elektrolizáló cella
felépítését és az elektrolízis
lényegét a hidrogén-kloridoldat
grafitelektródos
elektrolízise kapcsán, érti,
hogy az elektromos áram
kémiai
reakciók
végbemenetelét segíti, példát
ad
ezek
gyakorlati
felhasználására
(alumíniumgyártás,
galvanizálás).















egy tényezőt változtatunk” elv
alkalmazásával, jegyzőkönyv
készítése,
számadatokkal,
következtetések levonásával
Animációk és szimulációk
keresése az interneten a kémiai
egyensúlyok és a Le Châtelierféle
legkisebb
kényszer
elvének demonstrálására
A
kémiai
egyensúly
szemléltetése
szénsavas
üdítőital segítségével
A leggyakoribb, legismertebb
savak
tulajdonságainak
vizsgálata
egyszerű
kémcsőkísérletekkel (reakció
lúgokkal,
fémekkel,
mészkővel),
tapasztalatok
megfigyelése,
rögzítése,
magyarázata
Bemutató
készítése
a
háztartásban
előforduló
savakról,
azok
kémiai
összetételéről,
molekuláik
szerkezetéről,
felhasználási
módjukról és biztonságos
kezelésükről
Bemutató
készítése
a
háztartásban előforduló lúgos
kémhatású
anyagokról/oldatokról, azok
kémiai
összetételéről,
felhasználási módjukról és
biztonságos kezelésükről
Hígítási sor készítése erős
savból és bázisból, a pH
megállapítása
indikátorpapírral, a pH és az
oldat
oxóniumionkoncentrációja
közötti
kapcsolat áttekintése
Animáció keresése az egy-,
illetve
többértékű
savak
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esetében a közömbösítésük
során bekövetkező pH-változás
szemléltetésére
Egyszerű galvánelemek (pl.
Daniell-elem)
összeállítása,
gyümölcselemek készítése, a
bennük
végbemenő
redoxireakciók értelmezése
Házi dolgozat vagy bemutató
készítése „A gyakorlatban
használt
elektrokémiai
áramforrások”
címmel
–
összetétel, felépítés, működés,
felhasználási
területek,
környezetvédelmi
vonatkozások
„Tényleg 0% emisszió jellemzi
az elektromos autókat?” –
érvelő vita lefolytatása
Hidrogén-klorid-oldat
elektrolizálására alkalmas cella
összeállítása és működtetése
Elektrolizáló cella összeállítása
és működtetése – hypo
előállítása
laboratóriumban
nátrium-klorid-oldat
grafitelektródos
elektrolízisével,
a
hypo
tulajdonságainak (kémhatás,
oxidáló hatás) vizsgálata
A vízbontás és a cink-jodidoldat
elektrolízisének
kivitelezése
vagy
videofelvételen
való
megtekintése, a tapasztalatok
értelmezése
Animáció
keresése
az
ionvándorlás szemléltetésére
Projektmunka: „Oláh György
és
a
direkt
metanolos
tüzelőanyagcella” – a működés
bemutatása,
előnyeinek
kiemelése a környezet- és
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energiatermelés, valamint a
fenntarthatóság szempontjából
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Működhet-e
vízzel egy autó?” címmel
 Interaktív feladatok készítése
az
interneten
található
feladatkészítő alkalmazások
segítségével
reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve,
Kulcsfogalmak/ Brønsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció,
fogalmak
redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, kulcsfogalmakat/fogalmakat, összefüggéseket és
törvényszerűségeket, a legfontosabb szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait,
csoportosítását, előállítását, gyakorlati jelentőségét. Értse az alkalmazott modellek és a valóság
kapcsolatát, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbségeket. Ismerje és
értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. Tudja magyarázni az anyagi halmazok
jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. Tudjon egy kémiával kapcsolatos
témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában
szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség előtt
is bemutatni. Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. Képes legyen egyszerű kémiai
jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló
egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló
hipotéziseket. Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve
áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az
abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
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különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2
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Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

12.évfolyam
Óraszám:

2 óra/hét
72 óra/év

Tananyagbeosztás:
Témakör

11. A szén egyszerű szerves vegyületei

28 óra

12. Az életműködések kémiai alapjai

9 óra

13. Elemek és szervetlen vegyületeik

18 óra

14. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

12 óra

15. Környezeti kémia és környezetvédelem

5 óra
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Tematikai egység

Előzetes tudás

A szén egyszerű szerves vegyületei

Órakeret
28 óra

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egyszeres
és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása,
másodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas
eső, „ózonlyuk”.

Ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet
– fizikai tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás –
felhasználás;
ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat;
A tematikai egység analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a
nevelési-fejlesztési funkciós csoportja ismeretében;
magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes
céljai
applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére;
egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy
szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét.

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 ismeri a szerves vegyületeket
felépítő organogén elemeket,
érti a szerves vegyületek
megkülönböztetésének,
külön
csoportban
tárgyalásának az okát, az
egyszerűbb
szerves
vegyületeket
szerkezeti
képlettel és összegképlettel
jelöli;
 ismeri
a
telített
szénhidrogének
homológ
sorának felépülési elvét és
fontosabb
képviselőiket,
ismeri a metán fontosabb
tulajdonságait, jellemzi az
anyagok szempontrendszere
alapján, ismeri a homológ
soron belül a forráspont
változásának
az
okát,
valamint a szénhidrogének
oldhatóságát, ismeri és egyegy kémiai egyenlettel leírja

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 Információk keresése és
megosztása
digitális
eszközökkel
 A telített szénhidrogének
 A telítetlen szénhidrogének
 A halogéntartalmú szerves
vegyületek
 Az oxigéntartalmú szerves
vegyületek
 A nitrogéntartalmú szerves
vegyületek

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
biogén
elemek
etilén mint növényi
hormon, rákkeltő és
mutagén
anyagok,
levegőszennyezés,
szmog, üvegházhatás,
ózonpajzs, savas esők.

Fizika: olvadáspont,
forráspont,
forrás,
kondenzáció,
forráspontot
befolyásoló
külső
tényezők,
hő,
energiamegmaradás,
elektromágneses
sugárzás, poláros fény,
a foton frekvenciája,
szín
és
energia,
 Pálcikamodellek használata üvegházhatás.
egyszerű konstitúciós izomer
Technika, életvitel és
vegyületek
gyakorlat:
fűtés,
molekulaszerkezetének
a
tűzoltás,
modellezésére, az etanol és a energiatermelés.
dimetil-éter összehasonlítása
1572













az égés, a szubsztitúció és a
hőbontás folyamatát;
érti az izoméria jelenségét,
példákat mond konstitúciós
izomerekre;
ismeri
a
telítetlen
szénhidrogének fogalmát, az
etén és az acetilén szerkezetét
és fontosabb tulajdonságait,
ismeri
és
reakcióegyenletekkel leírja a
telítetlen
szénhidrogének
jellemző reakciótípusait, az
égést, az addíciót és a
polimerizációt;
felismeri
az
aromás
szerkezetet egy egyszerű
vegyületben, ismeri a benzol
molekulaszerkezetét
és
fontosabb
tulajdonságait,
tudja, hogy számos illékony
aromás
szénhidrogén
mérgező;
példát
mond
közismert
halogéntartalmú
szerves
vegyületre (pl. kloroform,
vinil-klorid, freonok, DDT,
tetrafluoretén), és ismeri
felhasználásukat;
ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
legegyszerűbb
oxigéntartalmú
funkciós
csoportokat:
a
hidroxilcsoportot,
az
oxocsoportot,
az
étercsoportot;
ismeri
az
alkoholok
fontosabb
képviselőit
(metanol, etanol, glikol,
glicerin), azok fontosabb
tulajdonságait,
élettani

 Szerkezeti
képletek
felírásának
gyakorlása
molekulamodellek alapján
 Az
anyagok
jellemzési
szempontrendszerének
bemutatása a legegyszerűbb
szénhidrogén,
a
metán
példáján, a szerkezet és a
tulajdonságok kapcsolatának
elemzése, az összefüggések
keresése
 Anyagismereti
kártyák
készítése
az
egyes
vegyületcsoportok gyakorlati
szempontból
legfontosabb
képviselőiről az anyagok
jellemzésének
szempontrendszere alapján
 Táblázatos
adatok
értelmezése,
elemzése,
összefüggések keresése az
alkánok
homológ
sora,
tagjainak moláris tömege,
molekulapolaritása,
halmazállapota (olvadás- és
forráspontja), sűrűsége és
oldhatósága
kapcsán,
grafikonok,
diagramok
készítése a táblázat adatainak
felhasználásával
 Kiselőadás a metán és a
sújtólégrobbanások
témaköréből
 A
CO-hegesztéssel
kapcsolatos
prezentáció
készítése
 Kiselőadás a Davy-lámpa
történetéről és működéséről
 Logikai térkép készítése a
szénhidrogének áttekintésére,
amely tartalmazza a tanult
szénhidrogén-csoportokat,
azok
legfontosabb
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Földrajz: kőolaj- és
földgázlelőhelyek,
keletkezésük,
energiaipar,
kaucsukfaültetvények,
levegőszennyezés,
szmog,
globális
problémák,
üvegházhatás,
ózonlyuk, savas eső.









hatásukat
és
felhasználásukat;
felismeri az aldehidcsoportot,
ismeri
a
formaldehid
tulajdonságait, az aldehidek
kimutatásának
módját,
felismeri a ketocsoportot,
ismeri
az
aceton
tulajdonságait,
felhasználását;
ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
karboxilcsoportot és az
észtercsoportot, ismeri az
egyszerűbb és fontosabb
karbonsavak
(hangyasav,
ecetsav,
zsírsavak)
szerkezetét és lényeges
tulajdonságait;
az
etil-acetát
példáján
bemutatja
a
kis
szénatomszámú
észterek
jellemző
tulajdonságait,
tudja, hogy a zsírok, az
olajok, a foszfatidok, a
viaszok egyaránt az észterek
csoportjába tartoznak;
szerkezetük alapján felismeri
az aminok és az amidok
egyszerűbb
képviselőit,
ismeri az aminocsoportot és
az amidcsoportot.












tulajdonságait, és példák
megnevezése a gyakorlati
szempontból
fontos
képviselőikre
Internetes információgyűjtés
és bemutató készítése a
halogénezett szénvegyületek
gyakorlati
jelentőségéről,
felhasználásáról, élettani és
környezetvédelmi
vonatkozásairól
A
különböző
szerves
vegyületcsoportok
legjellemzőbb képviselőinek
(etanol, dietil-éter, aceton,
ecetsav,
etil-acetát)
bemutatása, az anyagok
legjellemzőbb
tulajdonságainak
megfigyelése,
kapcsolatok
keresése
az
anyagok
tulajdonságai és köznapi
felhasználása között
Egyszerű kísérletek elvégzése
leírás alapján benzinnel, etilalkohollal,
acetonnal,
ecetsavval,
valamint
aldehidcsoportot tartalmazó
vegyületekkel, a kísérletek
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
Médiatartalmak keresése a
metanol-mérgezések kapcsán,
híradások,
videofelvételek
keresése alkoholok (metanol,
etanol,
glikol)
okozta
mérgezésekkel kapcsolatban
Érvelő
vita
a
házi
pálinkafőzés mellett és ellen
Görgey Artúr vegyészeti
munkásságát
bemutató
poszter vagy prezentáció
készítése
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 A palmitinsav, sztearinsav és
olajsav
molekuláinak
modellezése
 Információgyűjtés
a
környezetünkben
és
szervezetünkben
megtalálható
szerves
savakról, azok jelentőségéről
 Információgyűjtés
az
interneten
„Nagyhatású
aminok
az
élő
szervezetekben”
címmel,
kapcsolat
keresése
a
biológiával,
az
életfolyamatokkal
 Kabay János tevékenységét
bemutató
poszter
vagy
bemutató készítése
 Kritikusan
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laboratóriumban
kivitelezhető
kémiai
kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések
jelentőségének
hangsúlyozása
funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves
Kulcsfogalmak/ reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom,
alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok,
fogalmak
amidok
Tematikai egység

Az életműködések kémiai alapjai

Órakeret
9 óra

A szerves vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése,
homológ sor, funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció,
Előzetes tudás
polimerizáció Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis
reakciók, szubsztitúció, aromás vegyületek.
Egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
A tematikai egység vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
nevelési-fejlesztési mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat,
céljai
illetve bemutatókat hoz létre.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok









alkalmazások)
ismeri
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
építőelemeit
(kémiai
összetételét,
a
nagyobbak
alkotó
molekuláit);
ismeri a lipid gyűjtőnevet,
tudja, hogy ebbe a csoportba
hasonló
oldhatósági
tulajdonságokkal rendelkező
vegyületek
tartoznak,
felsorolja
a
lipidek
legfontosabb
képviselőit,
felismeri azokat szerkezeti
képlet alapján, ismeri a
lipidek csoportjába tartozó
vegyületek egy-egy fontos
szerepét az élő szervezetben;
ismeri
a
szénhidrátok
legalapvetőbb
csoportjait,
példát mond mindegyik
csoportból
egy-két
képviselőre,
ismeri
a
szőlőcukor
képletét,
összefüggéseket
talál
a
szőlőcukor szerkezete és
tulajdonságai között, ismeri a
háztartásban
található
szénhidrátok besorolását a
megfelelő
csoportba,
valamint
köznapi
tulajdonságaikat
(ízük,
oldhatóságuk)
és
felhasználásukat,
összehasonlítja a keményítő
és
a
cellulóz
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait,
valamint
szerepüket a szervezetben és
a táplálékaink között;
tudja, hogy a fehérjék
aminosavakból épülnek fel,

 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Keresés digitális eszközzel
 A lipidek
 A szénhidrátok
 A fehérjék
 Halmazábra, logikai térkép
készítése
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek áttekintésére
 Biológiai szempontból fontos
vegyületek kivonása növényi és
állati eredetű anyagokból (pl.
színanyagok pirospaprikából
vagy hagymahéjból, cukrok
gyümölcsökből,
olajok
magvakból)
 Biológiai szempontból fontos
vegyületek
kimutatása
élelmiszerekből (pl. redukáló
cukrok
kimutatása
ezüsttükörpróbával,
fehérje
kimutatása
xantoproteinreakcióval,
keményítő
kimutatása Lugol-oldattal)
 Egyszerű tanulókísérletek a
növényi eredetű olajok és az
állati
eredetű
zsírok
tulajdonságainak
megfigyelésére
 A szőlőcukor-molekula térbeli
szerkezetének
modellezése
pálcikamodell
és
webes
molekulaszerkesztő
és
megjelenítő
alkalmazások
segítségével,
a
molekula
stabilitásáért felelős tényezők
megállapítása
 Videofilm
készítése
„Szénhidrátok a háztartásban”
címmel,
bemutatva
az
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Biológia-egészségtan:
cukorbetegség
lipidek,
sejthártya,
táplálkozás.
a
szénhidrátok
emésztése, biológiai
oxidáció
és
fotoszintézis, növényi
sejtfal,
tápanyag,
ízérzékelés,
vércukorszint.
vitaminok,
nukleinsavak, színtest,
vér, kiválasztás
aminosavak és fehérjék
tulajdonságai,
peptidkötés, enzimek
működése
sejtanyagcsere,
koenzimek,
nukleotidok, ATP és
szerepe,
öröklődés
molekuláris
alapjai,
mutáció,
fehérjeszintézis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
Alfred Nobel.
a papír

ismeri
az
aminosavak
otthonunkban
fellelhető
általános szerkezetét és azok
szénhidrátok csoportosítását,
legfontosabb tulajdonságait,
eredetét, tulajdonságaikat és
ismeri a fehérjék elsődleges,
felhasználásukat
másodlagos, harmadlagos és  Kiselőadás az esszenciális
negyedleges szerkezetét, érti
aminosavak jelentőségéről
e
fajlagos
molekulák  Fehérjekicsapási
reakciók
szerkezetének kialakulását,
elvégzése,
fehérjeoldat
példát mond a fehérjék
reakciója erős savval, lúggal,
szervezetben
és
könnyűés
nehézfémsók
élelmiszereinkben betöltött
oldatával, kicsapás alkohollal,
szerepére, ismeri a fehérjék
hővel, illetve mechanikai úton
kicsapásának módjait és  3D-s
fehérjeszerkezeti
ennek
jelentőségét
a
modellek keresése az interneten
mérgezések kapcsán.
az elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges
szerkezet megfigyelésére
 Információkeresés az enzimek
szerepéről és csoportosításáról
 Az enzimek működésének
szemléltetése
egyszerű
tanulókísérlettel
(pl.
a
hidrogén-peroxid
bontása
burgonyával)
 A konstitúciós képlettől a
vonalábráig – a biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
ábrázolásának
gyakorlása
különböző
képletekkel,
a
szerkezet
ábrázolásának egyszerűsítései,
a kémia- és biológiaórán
használt
képletek
közötti
különbségek kiemelése
 Érvelő
vita
az
egyszer
használatos műanyag poharak,
tányérok,
evőeszközök,
valamint papírból és fából
készült társaik mellett és ellen:
„Miért váltja/válthatja fel sok
helyen a cellulóz a műanyagból
készült party kellékeket?”
Kulcsfogalmak/ lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav,
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fogalmak

polipeptid, fehérjék szerkezete.

Tematikai egység

Előzetes tudás

Elemek és szervetlen vegyületeik

Órakeret
18 óra

Izotóp,
magfúzió,
diffúzió,
nemesgáz-elektronszerkezet,
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel,
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. Kétszeres
kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. Háromszoros
kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennyezés

A tematikai egység Ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai
nevelési-fejlesztési tárgyú, elemekkel és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek
gyűjtésére
céljai











Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri
a
hidrogén,
a
halogének, a kalkogének, a
nitrogén, a szén és fontosabb
vegyületeik fizikai és kémiai
sajátságait, különös tekintettel
a köznapi életben előforduló
anyagokra;
alkalmazza
az
anyagok
jellemzésének szempontjait a
hidrogénre, kapcsolatot teremt
az anyag szerkezete és
tulajdonságai között;
ismeri
a
halogének
képviselőit, jellemzi a klórt,
ismeri a hidrogén-klorid és a
nátrium-klorid tulajdonságait;
ismeri és jellemzi az oxigént
és a vizet, ismeri az ózont mint
az
oxigén
allotróp
módosulatát, ismeri mérgező
hatását (szmogban) és UVelnyelő
hatását
(ózonpajzsban);
ismeri és jellemzi a ként, a
kén-dioxidot és a kénsavat;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Alkotás digitális eszközökkel
 Kísérletek értelmezése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 A
digitális
kompetencia
fejlesztése
 A hidrogén
 A halogének
 A kalkogének
 A nitrogéncsoport elemei
 A
szén
és
szervetlen
vegyületei
 A fémek általános jellemzése
 A fémek csoportosítása és
kémiai tulajdonságaik
 A
legfontosabb
fémvegyületek tulajdonságai

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
biogén elemek.
11.
gyomornedv
12.
légzés
és
fotoszintézis kapcsolata
13.
zuzmók
mint
indikátorok, a levegő
szennyezettsége
14.
a
nitrogén
körforgása,
a
baktériumok szerepe a
nitrogén körforgásban,
a levegő és a víz
szennyezettsége,
a
foszfor körforgása a
természetben, ATP, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére, a
fogak felépítése, a
sejthártya szerkezete.

hidrogénbomba,
magfúzió,
a
tömegdefektus és az
 Anyagismereti
kártyák energia kapcsolata
készítése a legfontosabb
elemekről
és
szervetlen
vegyületekről az anyagok 15.
Fizika: fizikai
tulajdonságok és a
halmazszerkezet,
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 ismeri és jellemzi a nitrogént,
az ammóniát, a nitrogéndioxidot és a salétromsavat;
 ismeri a vörösfoszfort és a
foszforsavat,
fontosabb
tulajdonságaikat és a foszfor
gyufagyártásban
betöltött
szerepét;
 összehasonlítja a gyémánt és a
grafit
szerkezetét
és
tulajdonságait, különbséget
tesz
a
természetes
és
mesterséges szenek között,
ismeri a természetes szenek
felhasználását, ismeri a koksz
és az aktív szén felhasználását,
példát mond a szén reakcióira
(pl. égés), ismeri a szén
oxidjainak (CO, CO2) a
tulajdonságait,
élettani
hatását, valamint a szénsavat
és sóit, a karbonátokat;
 ismeri a fémrács szerkezetét és
az ebből adódó alapvető
fizikai tulajdonságokat;
 ismeri a fémek helyét a
periódusos
rendszerben,
megkülönbözteti
az
alkálifémeket,
az
alkáliföldfémeket, ismeri a
vas, az alumínium, a réz,
valamint
a
nemesfémek
legfontosabb tulajdonságait;
 kísérletek
tapasztalatainak
ismeretében értelmezi a fémek
egymáshoz
viszonyított
reakciókészségét oxigénnel,
sósavval, vízzel és más
fémionok oldatával, érti a
fémek
redukáló
sorának
felépülését, következtet fémek
reakciókészségére a sorban
elfoglalt helyük alapján;















jellemzésének
szempontrendszere alapján
Az anyagok tulajdonságainak
levezetése a szerkezetből, a
felhasználásuk
kapcsolatba
hozása a tulajdonságokkal
Magyar és idegen nyelvű
applikációk
keresése
és
használata
az
anyagok
tulajdonságainak
megismeréséhez,
a
megszerzett
információk
kritikus kezelése, pontosítások
elvégzése
szakkönyvek,
tankönyvek segítségével
Egyszerű,
lehetőleg
tanulókísérletek elvégzése a
tananyagban
előkerülő
nemfémes
elemek
és
vegyületeik
előállítására,
tulajdonságaik bemutatására
Egyszerű tanulókísérlet a
durranógáz
összetételének
igazolására,
a
kísérlet
mozgóképes dokumentálása
Összefoglaló
táblázat
készítése
a
nemfémes
elemekről,
hidrogénnel
alkotott
vegyületeikről,
oxidjaikról, oxosavaikról és
sóikról
Kritikusan
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laborban kivitelezhető kémiai
kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések jelentőségének
hangsúlyozása
Kiselőadások
egyes
nemfémes
elemek
és
vegyületeik köznapi életben
betöltött szerepéről (pl. „A
klór és a víztisztítás”, „A kén
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atommag-stabilitás
az
energiafajták
egymásba
való
átalakulása, elektrolízis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
Hindenburg
léghajó
katasztrófája
Irinyi János
Földrajz: sóbányák
a légkör szerkezete és
összetétele.
a Föld vízkészlete, és
annak szennyeződése

használata a borászatban”,
 használja a fémek redukáló
„Az aktív szén és az
sorát
a
fémek
adszorpció”, „A néma gyilkos
tulajdonságainak
– a szén-monoxid”, „Miért
megjóslására, tulajdonságaik
nevezik
a
szén-dioxidot
alátámasztására;
mustgáznak?” címekkel)
 ismeri a fontosabb fémek (Na,
készítése
K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag,  Bemutatók
tudománytörténeti témákban
Au, Zn) fizikai és kémiai
(pl. „Irinyi János és a gyufa”,
tulajdonságait;
„Haber
és
Bosch
 ismeri a fémek köznapi
ammóniaszintézise”,
szempontból
legfontosabb
„Semmelweis Ignác és a
vegyületeit, azok alapvető
klórmeszes fertőtlenítés”)
tulajdonságait
(NaCl,
molekulamodellek
Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4,  Színes
készítése polisztirolgolyókból
CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3,
a
molekulaszerkezeti
Fe2O3, CuSO4);
ismeretek elmélyítése céljából
 ismer
eljárásokat
fémek
ércekből történő előállítására  Folyamatábrák készítése a
nemfémes elem – nemfém(vas, alumínium).
oxid – oxosav, valamint a
fémes elem – fém-oxid – lúg
előállítási/levezetési sorokra
 A
fémek
legfontosabb
képviselőinek csoportosítása
különféle szempontok szerint
(pl. helyük a periódusos
rendszerben,
színük,
sűrűségük,
korróziós
hajlamuk,
keménységük
alapján)
 A köznapi élet szempontjából
legfontosabb fémek (vas, réz,
alumínium, esetleg ezüst,
arany)
tulajdonságainak
megfigyelése,
vizsgálata,
összehasonlítása,
a
vizsgálatok
jegyzőkönyves
dokumentálása
 A fémek redukáló sorának
felépítése egyszerű kísérletek
elvégzésén keresztül – fémek
reakciója oxigénnel, savakkal,
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vízzel,
valamint
más
fémionok vizes oldatával
Az alumínium, az alumíniumoxid, illetve az alumíniumhidroxid
reakciójának
vizsgálata
savakkal
és
lúgokkal
A korrózió folyamatának
egyszerű
kísérletes
szemléltetése (pl. vashuzal
nedves levegőn, alufólia
higany(II)-klorid-oldatos
kezelés
után),
információgyűjtés a korrózió
elleni
védekezés
lehetőségeiről
Egyszerű kísérletek elvégzése
a tanult fémvegyületekkel,
majd „ismeretlen fehér por”
meghatározása
a
tanult
információk és a kísérleti
tapasztalatok alapján
Összehasonlító
táblázat
készítése a tanult fémekről,
fémvegyületekről,
azok
tulajdonságairól

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis,
Kulcsfogalmak/
természetes és mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek
fogalmak
redukáló sora, korrózióvédelem

Tematikai egység

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

Órakeret
12 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,
fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
Magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
A tematikai egység
keresésére;
nevelési-fejlesztési
a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat
céljai
számítógépes prezentációban mutatja be.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok

















alkalmazások)
ismeri
a
természetben
megtalálható
legfontosabb
nyersanyagokat;
érti az anyagok átalakításának
hasznát, valamint konkrét
példákat mond vegyipari
termékek előállítására;
ismeri
a
különböző
nyersanyagokból előállítható
legfontosabb termékeket;
érti, hogy az ipari (vegyipari)
termelés során különféle, akár
a
környezetre
vagy
szervezetre káros anyagok is
keletkezhetnek,
amelyek
közömbösítése,
illetve
kezelése fontos feladat;
az ismeretein alapuló tudatos
vásárlással
és
tudatos
életvitellel
képes
a
környezetének megóvására;
érti
a
mészkőalapú
építőanyagok
kémiai
összetételét és átalakulásait
(mészkő, égetett mész, oltott
mész), ismeri a beton alapvető
összetételét, előállítását és
felhasználásának lehetőségeit,
ismeri
a
legfontosabb
hőszigetelő anyagokat;
érti, hogy a fémek többsége a
természetben
vegyületek
formájában van jelen, ismeri a
legfontosabb
redukciós
eljárásokat
(szenes,
elektrokémiai
redukció),
ismeri
a
legfontosabb
ötvözeteket, érti az ötvözetek
felhasználásának előnyeit;
ismeri a mindennapi életben
előforduló növényvédő szerek
használatának
alapvető

 Természettudományos
problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Kommunikációs készségek
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Digitális készségek fejlesztése
 Tudatos fogyasztói magatartás
kialakítása
 Az egészséges életmódra
nevelés
 Az építőanyagok kémiája
 A
fémek
előállításának
módszerei
 Növényvédő
szerek
és
műtrágyák
 A kőolaj feldolgozása
 Műanyagok
 Élelmiszereink és összetevőik
 Gyógyszerek,
drogok,
doppingszerek
 Veszélyes anyagok, mérgek,
mérgezések
 Mosó-,
tisztítóés
fertőtlenítőszerek
Tudomány és áltudomány
 Összehasonlító
táblázat
készítése a cement, beton,
üveg, mészkő, fa, acél
legfontosabb tulajdonságainak
bemutatására
 Prezentáció készítése a hazai
ipar
által
felhasznált
legfontosabb
ércek
bemutatására
 A cseppkőképződés kísérleti
modellezése,
a
cseppkő
kísérleti
úton
történő
vizsgálata
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Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
energiák, atomenergia,
a
természetkárosítás
fajtáinak fizikai háttere,
elektromos áram.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.








szabályait,
értelmezi
a
növényvédő szerek leírását,
felhasználási
útmutatóját,
példát mond a növényvédő
szerekre a múltból és a
jelenből (bordói lé, korszerű
peszticidek), ismeri ezek
hatásának elvi alapjait;
ismeri a legfontosabb (N-, P-,
K-tartalmú) műtrágyák kémiai
összetételét, előállítását és
felhasználásának
szükségességét;
ismeri
a
fosszilis
energiahordozók fogalmát és
azok legfontosabb képviselőit,
érti a kőolaj ipari lepárlásának
elvét, ismeri a legfontosabb
párlatok nevét, összetételét és
felhasználási
lehetőségeit,
példát
mond
motorhajtó
anyagokra,
ismeri
a
töltőállomásokon
kapható
üzemanyagok típusait és azok
felhasználását;
ismeri a bioüzemanyagok
legfontosabb típusait;
ismeri a műanyag fogalmát és
a
műanyagok
csoportosításának lehetőségeit
eredetük,
illetve
hővel
szemben
mutatott
viselkedésük alapján, konkrét
példákat mond műanyagokra a
környezetéből,
érti
azok
felhasználásának
előnyeit,
ismeri
a
polimerizáció
fogalmát,
példát
ad
monomerekre és polimerekre,
ismeri
a
műanyagok
felhasználásának előnyeit és
hátrányait,
környezetre
gyakorolt hatásukat;

 Prezentáció
készítése
a
kedvenc ásványokról, illetve
kőzetekről
 Videofilm megtekintése a
vasgyártásról
 Az
alumíniumgyártást
bemutató animáció keresése
az interneten
 Növényvédő
szerek
címkéinek értelmezése, a
biztonságos,
körültekintő
használat
fontosságának
hangsúlyozása
 Érvelő vita a műtrágyázás
szükségességének kérdéséről
 Kiselőadás
a
különböző
kőolajpárlatok
felhasználásának
lehetőségeiről
 Videofilm megtekintése a
hazai kőolajfeldolgozásról
 Információgyűjtés
a
motorbenzin összetételéről, az
adalékanyagokról,
az
oktánszám
növelésének
lehetőségéről és korlátairól
 Kiselőadás a vegyipari benzin
további feldolgozásáról, a
pirolízisről,
a
polietilén,
polipropilén,
polibutadién
gyártásáról
 Érvelő vita a műanyagok
felhasználásának előnyeiről és
hátrányairól
 Ötletek gyűjtése, miként
csökkenthető a mindennapi
életünk
során
használt
műanyag
termékek
mennyisége
 Információgyűjtés a lebomló
műanyagokkal kapcsolatban
 Érvekkel
alátámasztott
kiselőadás vagy bemutató
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 ismeri az élelmiszereink
legfontosabb összetevőinek, a
szénhidrátoknak,
a
fehérjéknek,
valamint
a
zsíroknak és olajoknak a
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait, felsorolja a
háztartásban
megtalálható
legfontosabb
élelmiszerek
tápanyagait, példát mond
bizonyos
összetevők
(fehérjék, redukáló cukrok,
keményítő)
kimutatására,
ismeri
a
legfontosabb
élelmiszeradalék-csoportokat,
alapvető szinten értelmezi egy
élelmiszer-tájékoztató
címkéjét;
 ismeri
a
leggyakrabban
használt
élvezeti
szerek
(szeszes
italok,
dohánytermékek,
kávé,
energiaitalok,
drogok)
hatóanyagát, ezen szerek
használatának veszélyeit, érti
az
illegális
drogok
használatával
kapcsolatos
alapvető problémákat, példát
mond illegális drogokra,
ismeri
a
doppingszer
fogalmát, megérti és értékeli a
doppingszerekkel kapcsolatos
információkat;
 ismeri a gyógyszer fogalmát
és a gyógyszerek fontosabb
csoportjait hatásuk alapján,
alapvető szinten értelmezi a
gyógyszerek
mellékelt
betegtájékoztatóját;
 ismeri a méreg fogalmának
jelentését, érti az anyagok
mennyiségének jelentőségét a
mérgező hatásuk tekintetében,



















készítése
„Ezért
nem
cserélhető le az összes
műanyag
lebomló
műanyagra” címmel
Videofilm megtekintése a
gumiabroncsok előállításáról,
a hazai gumiipari vállalatokról
A
vulkanizált
gumi
kéntartalmának
kimutatása
demonstrációs kísérlettel
Celofán,
polietilén,
polipropilén, polisztirol, PVC,
PET, nylon vizsgálata (hő
hatására mutatott változás,
oldhatóság,
sűrűség),
a
vizsgálatok
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
táblázatban
történő összehasonlítása
Információgyűjtés
és
prezentációkészítés az Eszámokkal kapcsolatban
Beszélgetés kezdeményezése
a gyógyszerek lejárati ideje
betartásának fontosságáról, a
lehetséges
veszélyek
áttekintése
Kiselőadás
a
gyógyszerkutatás
és
fejlesztés folyamatáról, illetve
Richter
Gedeon
munkásságáról
Érvelő vita a homeopátiás
szerek alkalmazása mellett és
ellen
Bemutató
készítése
a
legismertebb
kábítószerek
fizikai és pszichés hatásáról
Véleménycikk
írása
a
doppingszerek rövid és hosszú
távú
hatásairól
és
mellékhatásairól
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példát mond növényi, állati és
szintetikus mérgekre, ismeri a
mérgek szervezetbe jutásának
lehetőségeit (tápcsatorna, bőr,
tüdő), ismeri és felismeri a
különböző
anyagok
csomagolásán a mérgező
anyag piktogramját, képes
ezeknek az anyagoknak a
felelősségteljes használatára,
ismeri a köznapi életben
előforduló
leggyakoribb
mérgeket, mérgezéseket (pl.
szén-monoxid, penészgombatoxinok, gombamérgezések,
helytelen
égetés
során
keletkező
füst
anyagai,
drogok, nehézfémek), tudja,
hogy a mérgező hatás nem az
anyag szintetikus eredetének a
következménye;
 ismeri
a
mosóés
tisztítószerek, valamint a
fertőtlenítőszerek
fogalmi
megkülönböztetését, példát
mond
a
környezetéből
gyakran
használt
mosó/tisztítószerre
és
fertőtlenítőszerre, ismeri a
szappan összetételét és a
szappangyártás módját, ismeri
a hypo kémiai összetételét és
felhasználási módját, érti a
mosószerek
mosóaktív
komponenseinek
(a
felületaktív részecskéknek) a
mosásban betöltött szerepét;
 ismeri a kemény víz és a lágy
víz közötti különbséget, érti a
kemény
víz
és
egyes
mosószerek
közötti
kölcsönhatás
(kicsapódás)
folyamatát;

 Mérgezések feltérképezése az
irodalmi
művekben
(pl.
Agatha Christie műveiben)
 Kiselőadás
„Mérgezések
régen és ma” (pl. a tiszazugi
mérgezés,
polóniumos
mérgezés) címmel
 Információgyűjtés a világ
különböző
pontjain
alkalmazott
méregjelekről,
kiemelve
az
egységes
veszélyességi
jelölések
bevezetésének jelentőségét
 Információgyűjtés
a
szintetikus
mosószerek
összetételéről, a kemény és
lágy
vízben
való
alkalmazhatóságukról, a vizes
oldataik kémhatásáról, az
intelligens
molekulák
működéséről
 A vízlágyítás módszereinek
áttekintése modellkísérletek
alapján, Magyarország és
Európa
vízkeménységi
térképének elemzése
 A micellás tisztítók működési
elvének feltérképezése
 Áltudományos cikk írása egy
kitalált
termékkel
kapcsolatban
 Áltudományos gondolatokat
tartalmazó termékbemutató
kisvideó készítése egy kitalált
termékkel kapcsolatban

1585

 érti
a
különbséget
a
tudományos
és
az
áltudományos
információk
között, konkrét példát mond a
köznapi életből tudományos
és áltudományos ismeretekre,
információkra;
 ismeri
a
tudományos
megközelítés
lényegét
(objektivitás,
reprodukálhatóság,
ellenőrizhetőség,
bizonyíthatóság);
 látja
az
áltudományos
megközelítés
lényegét
(feltételezés, szubjektivitás,
bizonyítatlanság), felismeri az
áltudományosságra
utaló
legfontosabb jeleket.
mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú
Kulcsfogalmak/
műanyag, vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány,
fogalmak
áltudomány

Tematikai egység

Órakeret
5 óra

Környezeti kémia és környezetvédelem
A természetben előforduló anyagok ismerete

Előzetes tudás

Az energiaforrások áttekintése a kémia szempontjából,
környezettudatosság szempontjainak érvényesítésével.

A tematikai egység A különböző, megbízható forrásokból
nevelési-fejlesztési számítógépes prezentációban mutatja be
céljai
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 példákkal
szemlélteti
az
emberiség legégetőbb globális
problémáit
(globális
éghajlatváltozás, ózonlyuk,
ivóvízkészlet
csökkenése,
energiaforrások kimerülése)
és azok kémiai vonatkozásait;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Környezettudatos szemlélet
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Problémamegoldó
készség
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
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gyűjtött

a

információkat

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
Fizika: az
fogalma,

energia

 ismeri az emberiség előtt álló
legnagyobb
kihívásokat,
kiemelten
azok
kémiai
vonatkozásaira
(energiahordozók,
környezetszennyezés,
fenntarthatóság, új anyagok
előállítása);
 példákon keresztül szemlélteti
az antropogén tevékenységek
kémiai
vonatkozású
környezeti következményeit;
 kiselőadás vagy projektmunka
keretében mutatja be a XX.
század
néhány
nagy
környezeti katasztrófáját, és
azt, hogy milyen tanulságokat
vonhatunk
le
azok
megismeréséből;
 érti
a
környezetünk
megóvásának jelentőségét az
emberi
civilizáció
fennmaradása szempontjából;
 ismeri a zöld kémia lényegét,
a környezetbarát folyamatok
előtérbe helyezését, példákat
mond újonnan előállított, az
emberiség jólétét befolyásoló
anyagokra
(pl.
új
gyógyszerek,
lebomló
műanyagok,
intelligens
textíliák);
 alapvető szinten ismeri a
természetes
környezetet
felépítő légkör, vízburok,
kőzetburok és élővilág kémiai
összetételét;
 ismeri
a
legfontosabb
környezetszennyező
forrásokat és anyagokat,
valamint
ezeknek
az
anyagoknak a környezetre
gyakorolt hatását;

 Alkotás digitális eszközökkel
 Kommunikációs
készség
fejlesztése
 A légkör kémiája
 A természetes vizek kémiája
 A talaj kémiája
 A hulladékok
Új kihívások: ember, társadalom,
környezet és kémia
















mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
energiák, atomenergia,
Kiselőadás vagy bemutató
a
természetkárosítás
készítése „Az emberiség fajtáinak fizikai háttere,
legégetőbb
globális elektromos áram.
problémái” címmel
A lakóhely környezetében Földrajz:
működő
környezettudatos fenntarthatóság,
cégek,
vállalatok környezetkárosító
meglátogatása, a látottakról anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
prezentáció készítése
környezetkárosítás.
A
környezettudatosságot
hangsúlyozó témanap vagy
témahét szervezése
Projekt: „A XX. század nagy
környezeti katasztrófái”, a
projekt
tartalmának
bemutatása
kiselőadás
formájában
Információgyűjtés a zöld
kémia elveivel kapcsolatban, a
nehezebben teljesíthető célok
előtt
álló
akadályok
megismerése
Logikai térkép készítése a
légkört felépítő összetevőkről
és
a
leggyakoribb
szennyezőkről
Javaslatok
gyűjtése
a
légszennyezettség
csökkentésével kapcsolatban
Poszter készítése a helyi vagy
regionális vízmű ivóvízelőállítási módjáról, illetve
szennyvíztisztítási eljárásáról
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 ismeri a légkör kémiai
összetételét és az azt alkotó
gázok
legfontosabb
tulajdonságait, példákat mond
a légkör élőlényekre és
élettelen
környezetre
gyakorolt hatásaira, ismeri a
legfontosabb
légszennyező
gázokat,
azok
alapvető
tulajdonságait, valamint az
általuk
okozott
környezetszennyező
hatásokat, ismeri a légkört
érintő globális környezeti
problémák kémiai hátterét és
ezen problémák megoldására
tett erőfeszítéseket;
 ismeri a természetes vizek
típusait, azok legfontosabb
kémiai összetevőit a víz
körforgásának
és
tulajdonságainak
tükrében,
példákat mond vízszennyező
anyagokra, azok forrására, a
szennyezés
lehetséges
következményeire, ismeri a
víztisztítás
folyamatának
alapvető lépéseit, valamint a
tiszta ivóvíz előállításának
módját;
 érti a kőzetek és a környezeti
tényezők talajképző szerepét,
példát
mond
alapvető
kőzetekre, ásványokra, érti a
hulladék és a szemét fogalmi
megkülönböztetését, ismeri a
hulladékok típusait, kezelésük
módját, környezetre gyakorolt
hatásukat;
 példákkal szemlélteti egyes
kémiai technológiák, illetve
bizonyos
anyagok
felhasználásának környezetre

 Egy
akváriumi
szűrő
működésének vizsgálata
 A talajszennyezés egyszerű
modellezése
 Projekt
vagy
videofilm
készítése „Hogyan érhető el a
hulladékmentes élet?” címmel
 Videofilm megtekintése a
hulladékok
újrahasznosításáról
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gyakorolt pozitív és negatív
hatásait.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

zöld kémia

A fejlesztés várt eredményei a négy évfolyamos ciklus végén
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, a
legfontosabb szerves és szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében a
funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltudományos
megközelítés közötti különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik
alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával
önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt
érthető formában közönség előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb problémák és
számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni
ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni
a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltudományos
cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő
állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok
A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában
betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt
maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-,
szimbólum- és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós készségének fejlesztésében. Az
oktatás minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns és
érdekes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás
elsajátításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a
tanulók tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok
megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási
és anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet
megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása.
Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához
viszonyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek)
is. Elkerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv
elméletek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a
kémiai fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecskeés szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű
jelentésének ellentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő
jelentése, a tudományos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti
modelljeinek egymást kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló
gondolkodásának megismerése, a fogalmi megértési problémák feltárása és a metafogalmi
tudás kialakítása. A kémia ismeretanyagát – a tanulók érdeklődési körétől függően – több
szinten lehet megfogalmazni.
A hatosztályos gimnáziumok alapvetően a tehetséggondozás színterei, ahol sokkal jobban
építhetünk a tanulók motiváltságára, az ismeretek és összefüggések mélyebb megértésének az
igényére. Ez ugyanakkor nem jelentheti olyan tartalmak tanítását, amely nem igazodik a
korosztály gondolkodásmódjához és érdeklődéséhez. A tananyag felépítése alapvetően egyezik
a hagyományos általános és középiskolákéval, az egyes évfolyamokon az anyagrészek tartalmi
mélységében azonban vannak változások. E tanterv a tananyag sorrendjében törekszik a
linearitásra, ami lehetővé teszi az adott időkeretek között a hatékonyabb tananyag-feldolgozást,
a felesleges ismétlések elkerülését, az eredményesebb tanulást. Jelen kerettanterv a mindenki
számára szükséges tartalmakat és fejlesztési célokat tartalmazza.
Fejlesztési követelmények
A jelen kerettantervben a „Fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások” oszlopa
tartalmazzák a fejlesztési követelményeket. Ezek nem kötelező jellegűek, csak ajánlások, de a
tanulási folyamat során a tanulóknak:







Megfigyelési és manuális készség fejlesztése
Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása
A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása
Hipotézisalkotás alapvető szinten
A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata
A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása
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Alkotás digitális eszközzel
Információkeresés digitális eszközzel
Az anyagi halmazok modellezése
A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése
Elválasztási műveletek
Az érvelési készség fejlesztése
Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása
A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal
A keverékek
Az oldatok és összetételük
Az oldódás
Egyszerű kolloidok

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.
Kompetenciák
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. Az
elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
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különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.
Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a
tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell
követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű
megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően
mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos
szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett
értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az
életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a
diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított
képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell,
poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az
írásbeli számonkérések értékelése az alábbi százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles,
70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.

Órakeretek évfolyamok szerint:

Heti óraszám
Évfolyamok
óraszáma

7.
évfolyam
1
36

8.
évfolyam
2
72
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9.
évfolyam
1
36

10.
évfolyam
2
72

7–8. évfolyam
A kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, a
természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a társadalom és az egyén
életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók számára releváns
problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanulók aktív
közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével,
végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való ismerkedés
közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló
tudást szerezhetnek meg, amely segíti őket például a háztartási teendőkben, ezen felül életmentő
is lehet számukra (például a benzingőz robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes
hatása). Az elsajátított ismeretek és a természettudományos szemlélet birtokában a tanulók –
majd felnőttként is – egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb
környezetükre.
A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve
az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer
jelentőségének és használhatóságának megismerése. Ebben a szakaszban kezdődik el a
részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon
alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet kialakítása jól megválasztott,
egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek használatával történik. A modelleknek
fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint kapcsolatának megértésében, valamint a
szimbólumszint kialakításában. Már ebben a szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a
tanulók gondolkodásának megismerésére, a fogalmi megértési problémák (tévképzetek,
primitív axiómák) feltárására.
A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes
tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái
felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul
használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos
szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti
tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket
és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a
mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.
Ennek folytatásaként a tanulók motiváltságát kihasználva az anyagok szerkezetét és a közöttük
végbemenő kémiai változások legalapvetőbb összefüggéseit ismerjük meg. Kapcsolatot
teremtünk a részecske és a halmaz szerkezete, valamint az anyag tulajdonságai között.
Megismerjük a kémiai reakciók alapvető típusait, valamint a kémiai változások
szimbólumokkal való leírásának a módját. Ezek az ismeretek megalapozzák a későbbi
tartalmak összefüggéseinek a meglátását, a diákok motiváltságának a fenntartását, valamint a
tehetséges tanulók kibontakozását.
Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne
száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák
felvetésével, kísérletek bemutatásával kezdődjön.
A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti fogékonyságát
növelhetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó
kémiai jellegű hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díjátadás, környezetkárosítások stb.) megbeszélésére.
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7. évfolyam
Óraszám:

36 óra/év
1 óra/hét

Tananyagbeosztás:
Témakör
1.

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

12 óra

2.

Az anyagi halmazok

12 óra

3.

Az atomok szerkezete

10 óra

4.

Témahét

2 óra

Tematikai egység

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

Órakeret
12 óra

Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások,
hőmérsékletmérés.
Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott
A tematikai egység legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát; tudja és érti, hogy a
nevelési-fejlesztési közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; tudja és érti,
hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló
céljai
gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)







megismeri
egy
egyszerű
laboratórium felépítését, anyagait
és eszközeit;
megkülönbözteti a kísérletet, a
tapasztalatot és a magyarázatot;
egyszerű
modelleket
(golyómodellt)
használ
az
anyagot
felépítő
kémiai
részecskék modellezésére;
ismeri
a
halmazállapotváltozásokat, konkrét példát tud

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások







Megfigyelési
és
manuális
készség fejlesztése
Kísérletek
értelmezése
és
biztonságos megvalósítása
A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása
Hipotézisalkotás alapvető szinten
A
hipotézis
kísérleti
megerősítése vagy cáfolata
A tudományos gondolkodás
kialakulásának támogatása
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
ízlelés, szaglás,
tapintás, látás.
Fizika: a fehér fény
színekre bontása, a
látás fizikai alapjai.





mondani a természetből (légköri
jelenségek)
és
a
mindennapokból;
tudja,
hogy a
keverékek
alkotórészeit az alkotórészek
egyedi tulajdonságai alapján
választhatjuk szét egymástól,
ismer konkrét példákat az
elválasztási műveletekre (pl.
bepárlás, szűrés, ülepítés);
megismeri néhány köznapi anyag
legfontosabb tulajdonságait és az
anyagok vizsgálatának egyszerű
módszereit.




















Alkotás digitális eszközzel
Információkeresés
digitális
eszközzel
Az anyagi halmazok modellezése
A részecskeszint és a makroszint
megkülönböztetése
Elválasztási műveletek
Filmek megtekintése, majd a
látottak alapján a biztonságos,
egészséget nem veszélyeztető
kísérletezés
körülményeinek
meghatározása
Beszélgetés a veszélyességi jelek
bevezetésének
és
egységesítésének
szükségességéről
Néhány háztartási vegyszer (pl.
sósav, hypo stb.) címkéjének
megismerése, a veszélyességi
jelek értelmezése
Poszter vagy digitális bemutató
készítése
a
leggyakrabban
használt laboratóriumi eszközök
jellemzésére
(anyaguk,
melegíthetőségük, felhasználási
területük)
Tömegmérés táramérleggel, pl.
egy kockacukor, vasgolyó, radír,
kulcs tömegének mérése, a
mérési pontosság megbeszélése,
a tapasztalatok értelmezése
Térfogatmérés mérőhengerrel:
víz térfogatának mérése, egyéb
eszközök (pl. kémcső, főzőpohár,
gyógyszer-, illetve mosószeradagoló)
térfogatának
meghatározása,
a
mérési
pontosság megbeszélése, becslés
kis mennyiségű folyadékok
térfogatára
Egyszerű tárgyak, testek (pl.
kulcs,
radír,
dobókocka)
tömegének
és
térfogatának
megmérése táramérleggel, illetve
vízkiszorítással,
majd
a
sűrűségük kiszámítása, a mérési
pontosságok
alapján
a
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sűrűségadat
pontosságának
megadása
Egyszerű becslések anyagok (pl.
kakaópor,
kristálycukor,
porcukor) tömegére, térfogatára
és sűrűségére, majd a mérésekkel
és
számolással
kapott
eredményekkel való összevetés
Gáz, folyékony és szilárd
halmazállapotú anyagok fizikai
tulajdonságainak vizsgálata és
táblázatos összehasonlítása, a
levegő vizsgálata műanyag
fecskendős kísérletben, a víz
mint folyadék tulajdonságainak
vizsgálata,
a
vas
tulajdonságainak vizsgálata
A
víz
halmazállapotváltozásainak
vizsgálata,
a
kámfor
és
a
mentol
szublimációjának vizsgálata
A
halmazállapot-változással
kapcsolatos
videofilmek
megtekintése és értelmezése a
részecskeszemlélet alapján
Endoterm és exoterm folyamatok
(pl. az alkohol és a víz
elegyedésének)
követése
hőmérsékletméréssel/termoszkó
ppal
A víz körforgásának értelmezése
a
víz
halmazállapotváltozásainak tükrében
Egyszerű
magyar
(esetleg
idegen)
nyelvű
animációk
keresése az interneten a víz
körforgásával
kapcsolatban,
szövegkönyv
(és
narráció)
készítése a filmhez
Szilárd keverékek (pl. só és
homok) elválasztása oldással,
szűréssel, bepárlással
A
víz
vagy
vörösbor
desztillációjának bemutatása, a
desztilláció
folyamatának
értelmezése
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A pálinkafőzés tanulmányozása
videofilm
segítségével,
a
folyamat értelmezése
Rózsavíz előállítása lepárlással
vagy extrahálással
Homok és víz keverékének
elválasztása
ülepítéssel,
dekantálással, illetve szűréssel
Alkoholos
filctollak
festékanyagainak
elválasztása
papírkromatográfiával
Háromkomponensű
(konyhasó homok vaspor)
keverék
szétválasztásának
megtervezése,
a
várható
tapasztalatok megbecsülése, a
vizsgálat csoportokban történő
megvalósítása, a tapasztalatok
összevetése
az
előzetes
elképzeléssel, a következtetések
levonása
Egyszerű
fényképgaléria
készítése
az
elvégzett
kísérletekről, szövegaláírás a
képekhez
Hasonló kísérletek keresése és
gyűjtése video megosztó portálok
segítségével

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály,
veszélyességi jelölés, anyagi halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot,
Kulcsfogalmak/ halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás, fagyás,
szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési
fogalmak
módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti
eszközök, desztilláció

Tematikai egység

Az anyagi halmazok

Órakeret
12 óra

Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok,
halmazállapot-változások.
Tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen
A tematikai egység került előállításra vagy természetes úton került kinyerésre, még
nevelési-fejlesztési ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes vagy
céljai
veszélytelen, mérgező vagy egészséges.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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Kapcsolódási pontok

alkalmazások)











ismeri a természettudományos
vizsgálatok során alkalmazott
legfontosabb mennyiségeket és
azok kapcsolatát;
képes
egyszerű
kísérletek
elvégzésére és elemzésére az
elemekkel, vegyületekkel és
keverékekkel kapcsolatban;
a
részecskemodell
alapján
értelmezi az oldódást;
különbséget tesz elem, vegyület
és keverék között;
tudja, hogy melyek az anyag
fizikai tulajdonságai;
részecskeszemlélettel értelmezi
az oldódás folyamatát és az
oldatok összetételét;
példát mond a valódi oldatra és a
kolloid oldatra.





















Az érvelési készség fejlesztése
Egyszerűbb
következtetések
kialakításának támogatása
A kémiailag tiszta anyagok:
elemek és vegyületek összetétele
és tulajdonságai példákkal
A keverékek
Az oldatok és összetételük
Az oldódás
Egyszerű kolloidok
Példák bemutatása a köznapi
életből elemre (pl. grafit,
vörösréz, kén), vegyületre (pl.
víz, nátrium-klorid, szőlőcukor)
és keverékre (pl. benzin, levegő,
sárgaréz)
Információgyűjtés néhány elem
(pl. oxigén, nitrogén, bróm,
hidrogén stb.) nyelvújítás kori
elnevezésével kapcsolatban
Köznapi anyagok (pl. alufólia,
mészkő, kockacukor) fizikai
tulajdonságainak (szín, szag,
halmazállapot,
oldhatóság,
sűrűség,
megmunkálhatóság,
elektromos
vezetés)
összehasonlítása,
táblázat
és/vagy anyagismereti kártyák
készítése
Egyszerű oldási kísérletek a „Mi
miben
oldódik?”
kérdés
eldöntésére, pl. vas, konyhasó,
répacukor és jód oldódásának
vizsgálata vízben, alkoholban és
benzinben, kísérleti jegyzőkönyv
elkészítése
Konyhasó
oldhatóságának
meghatározása kísérleti úton, az
oldhatóság megadása x gramm só
/ 100 gramm víz értékben a
vizsgálat hőmérsékletén
Grafikonok
és
táblázatok
adatainak elemzése a különböző
anyagok
oldhatóságával,
valamint egy anyag különböző
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Biológia-egészségtan:
emberi testhőmérséklet
szabályozása, légkör,
talaj
és
termőképessége.
Fizika: tömeg, térfogat,
sűrűség,
energia,
halmazállapotok
jellemzése, egyensúlyi
állapotra
törekvés,
termikus
egyensúly,
olvadáspont,
forráspont,
hőmérséklet, nyomás,
mágnesesség,
hőmérséklet mérése,
sűrűség mérése és
mértékegysége, testek
úszása,
légnyomás
mérése, tömegmérés,
térfogatmérés.
Földrajz:
talajtípusok.

vizek,

Matematika:
százalékszámítás.
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek: őskorban,
ókorban ismert fémek.























hőmérsékleten
való
oldhatóságával kapcsolatban
A
diffúziót
szemléltető
tanulókísérletek elvégzése
A diffúziót részecskeszemlélet
alapján bemutató magyar (vagy
idegen) nyelvű animáció, illetve
kisfilm keresése az internet
segítségével, szövegkönyv (és
narráció) készítése a filmhez
Az oldás sebességét befolyásoló
tényezők kísérleti úton történő
vizsgálata
Kristályok növesztése otthon (pl.
konyhasó, timsó, kandiscukor)
Érvelés
az
otthon
végezhető/végzendő kísérletek
mellett és ellen
Oldatkészítési gyakorlat, adott
tömegű és tömegszázalékos oldat
elkészítése
a
laboratóriumi
eszközök (mérleg, főzőpohár,
mérőhenger, vegyszeres kanál,
üvegbot) felhasználásával
Oldatkészítési gyakorlat, adott
térfogatú és térfogatszázalékos
oldat elkészítése laboratóriumi
eszközök (pl. mérőhengerek,
főzőpoharak, üvegbot, esetleg
mérőlombik) felhasználásával
Példák gyűjtése a köznapi életből
tömeg- és térfogatszázalékos
adatok megadására
Szövegkeresés és -értelmezés a
fiziológiás sóoldat összetételéről
és
szerepéről
az
orvosi
gyakorlatban
Nagyon egyszerű számítási
feladatok
elvégzése
a
tömegszázalék köréből
Híg szappanoldat, szörpök és
limonádé
készítése
és
tanulmányozása,
összehasonlítása
valódi
oldatokkal
Gyümölcszselé és majonéz
készítése és tanulmányozása
1600











A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő,
kézkrém,
köd,
füst
tanulmányozása
Kiselőadás, poszter vagy digitális
bemutató készítése „Ismert
folyók, tavak, tengerek vizének
összetétele” címmel
Kiselőadás, poszter vagy digitális
bemutató
készítése
„Az
emberiség
történetének
legfontosabb fémjei, ötvözetei”
címmel
Kiselőadás, poszter vagy digitális
bemutató készítése „Ötvözetek a
mindennapjainkban
(acél/könnyűfém
felni/lágyforrasz stb.)” címmel
Egyszerű fényképgaléria vagy
kollázs készítése az iskolában és
otthon végzett kísérletekről,
szövegaláírás hozzáadása a
képekhez

Kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen
vegyület, szerves vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás,
Kulcsfogalmak/ oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, oldhatóság, tömegszázalék,
fogalmak
térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, rendszer,
valódi oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek

Tematikai egység

Az atomok szerkezete

Órakeret
10 óra

Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció.
Tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon
alapuló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák
A tematikai egység
megoldásához; tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad
nevelési-fejlesztési
tényeknek tekinteni; ismeri a természettudományos vizsgálatok során
céljai
alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)



tudja, hogy az atom atommagból 
és elektronburokból épül fel;

fel tudja írni a kisebb atomok
elektronszerkezetét a héjakon 

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
Vitakészség fejlesztése
A társakkal való együttműködés
képességének fejlesztése
A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása
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Kapcsolódási pontok
Fizika: tömeg, töltés,
áramvezetés, természet
méretviszonyai, atomi
méretek.









lévő elektronok számával (Bohrféle atommodell);
tudja, hogy az atom külső
elektronjainak fontos szerep jut a
molekula- és ionképzés során;
ismeri az atom felépítését, az
elemi részecskéket, valamint
azok jellemzőit, ismeri az
izotópok
legfontosabb
tulajdonságait,
érti
a
radioaktivitás lényegét, és példát
mond a radioaktív izotópok
gyakorlati felhasználására;
ismeri az anyagmennyiség és a
mól fogalmát, érti bevezetésük
szükségességét, és egyszerű
számításokat végez m, n és M
segítségével;
értelmezi a periódusos rendszer
fontosabb
adatait
(vegyjel,
rendszám, relatív atomtömeg),
alkalmazza a periódusszám és a
(fő)csoportszám jelentését a
héjak és a vegyértékelektronok
szempontjából,
ismeri
a
periódusos rendszer fontosabb
csoportjainak a nevét és az azokat
alkotó elemek vegyjelét.

















Internetes források használatának
fejlesztése
Számítógépes
bemutató
készítésének gyakorlása
Az
analógiás
gondolkodás
fejlesztése
Alkotás digitális eszközzel
Az atom felépítése és fontosabb
jellemzői
Az atomok periódusos rendszere
és az anyagmennyiség
Atomszerkezeti
modellező
játékok keresése az interneten
A
lángfestés
jelenségének
elvégzése vagy bemutatása,
kapcsolat
keresése
a
tűzijátékokkal
Cikkek, illetve hírek keresése a
médiában a radioaktív izotópok
veszélyeiről, illetve felhasználási
lehetőségeiről
Egyszerű számítások elvégzése
az
anyagmennyiséggel
kapcsolatban, pl. egy korty vagy
egy
csepp
vízben
lévő
vízmolekulák
hozzávetőleges
számának kiszámítása, egy
vascsipeszben lévő vasatomok
számának kiszámítása, egy
kockacukorban lévő répacukor
molekulák
számának
kiszámítása, vagy egy adott
tömegű kénkristályban található
kénmolekulák
számának
kiszámítása
Demonstrációs
kísérletek
elvégzése vagy keresése a
világhálón az egy csoportban
lévő elemek hasonló kémiai
tulajdonságainak szemléltetésére
(pl. a kálium és a nátrium, a
magnézium és a kalcium, a klór
és a jód kémiai reakcióinak
összehasonlítása), a kísérletek
tapasztalatainak szemléltetése
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Információgyűjtés a periódusos
rendszerről,
poszter
vagy
prezentáció készítése a témával
kapcsolatban
A
periódusos
rendszerrel
kapcsolatos
zeneművek
meghallgatása
Bemutató
készítése
„Mengyelejev és a periódusos
rendszer” címmel
Kiselőadások
a
periódusos
rendszer fontosabb, gyakoribb,
érdekesebb
elemeiről
szakkönyvek
és
internetes
források felhasználásával, a
források megnevezésével
Magyar és idegen nyelvű, ingyen
letölthető, periódusos rendszert
megjelenítő
mobiltelefonos/táblagépes
applikációk feltérképezése, az
alkalmazhatóságuk korlátjainak
megállapítása
Információgyűjtés a fontosabb
atomok vegyjelének eredetével
kapcsolatban
Vita kezdeményezése a kémia
jelrendszerének szükségessége
kapcsán

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom,
izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív
Kulcsfogalmak/ atomtömeg, moláris tömeg, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos
fogalmak
rendszer, nemesgázszerkezet, vegyjel, alkálifémek, alkáliföldfémek,
földfémek, halogének, nemesgázok
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (Daltoni atommodell, kémiailag tiszta
anyag,
elem, vegyület, molekula, vegyjel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás,
hőtermelő és hőelnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, oldat,
tömegszázalék, térfogatszázalék, atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer,
anyagmennyiség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só), alaptörvényeit, vizsgálati céljait,
módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. Tudja, hogy a kémia a
társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. Értse a kémia sajátos
jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű
vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát. Értse, és az
elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok
jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az
egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról
önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak
változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva
bemutatni. Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is
kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati
szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. Használja a megismert
egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek
elemzésekor. Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével,
egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének
megóvásában.
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Célok
A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában
betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt
maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja (makro-,
szimbólum- és részecskeszint) nyújt a tanulók absztrakciós készségének fejlesztésében. Az
oktatás minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns és
érdekes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás
elsajátításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a
tanulók tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok
megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási
és anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet
megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása.
Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához
viszonyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek)
is. Elkerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv
elméletek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a
kémiai fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecskeés szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű
jelentésének ellentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő
jelentése, a tudományos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti
modelljeinek egymást kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló
gondolkodásának megismerése, a fogalmi megértési problémák feltárása és a metafogalmi
tudás kialakítása. A kémia ismeretanyagát – a tanulók érdeklődési körétől függően – több
szinten lehet megfogalmazni.
A hatosztályos gimnáziumok alapvetően a tehetséggondozás színterei, ahol sokkal jobban
építhetünk a tanulók motiváltságára, az ismeretek és összefüggések mélyebb megértésének az
igényére. Ez ugyanakkor nem jelentheti olyan tartalmak tanítását, amely nem igazodik a
korosztály gondolkodásmódjához és érdeklődéséhez. A tananyag felépítése alapvetően egyezik
a hagyományos általános és középiskolákéval, az egyes évfolyamokon az anyagrészek tartalmi
mélységében azonban vannak változások. E tanterv a tananyag sorrendjében törekszik a
linearitásra, ami lehetővé teszi az adott időkeretek között a hatékonyabb tananyag-feldolgozást,
a felesleges ismétlések elkerülését, az eredményesebb tanulást. Jelen kerettanterv a mindenki
számára szükséges tartalmakat és fejlesztési célokat tartalmazza.
Fejlesztési követelmények
A jelen kerettantervben az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok „Fejlesztési
követelmények/módszertani ajánlások” oszlopa tartalmazza. Ezek nem kötelező jellegűek,
csak ajánlások, de a tanulási folyamat során a tanulóknak:







Vitakészség fejlesztése
A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése
A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása
Internetes források használatának fejlesztése
Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása
Az analógiás gondolkodás fejlesztése
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Alkotás digitális eszközzel
A kémiai információk keresése és értelmezése
A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során
A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése
A köznapi életben jelentős kémiai reakciók
Az értékelési és érvelési készség fejlesztése
A prezentációs készség fejlesztése
Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása
A véleményformálás támogatása
A logikus gondolkodás készségének fejlesztése
A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása
Az áltudományos információk felismerésének támogatása

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.
Kompetenciák
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. Az
elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
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különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.
Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a
tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell
követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű
megfogalmazással történő leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően
mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos
szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett
értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az
életkornak megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a
diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított
képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell,
poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az
írásbeli számonkérések értékelése az alábbi százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles,
70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.

Órakeretek évfolyamok szerint:

Heti óraszám
Évfolyamok
óraszáma

7.
évfolyam
1
36

8.
évfolyam
2
72
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7–8. évfolyam
A kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, a
természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának a társadalom és az egyén
életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók számára releváns
problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a tanulók aktív
közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével,
végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való ismerkedés
közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos anyagismereten alapuló
tudást szerezhetnek meg, amely segíti őket például a háztartási teendőkben, ezen felül életmentő
is lehet számukra (például a benzingőz robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes
hatása). Az elsajátított ismeretek és a természettudományos szemlélet birtokában a tanulók –
majd felnőttként is – egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb
környezetükre.
A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve
az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer
jelentőségének és használhatóságának megismerése. Ebben a szakaszban kezdődik el a
részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon
alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet kialakítása jól megválasztott,
egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek használatával történik. A modelleknek
fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint kapcsolatának megértésében, valamint a
szimbólumszint kialakításában. Már ebben a szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a
tanulók gondolkodásának megismerésére, a fogalmi megértési problémák (tévképzetek,
primitív axiómák) feltárására.
A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes
tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái
felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul
használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos
szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti
tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket
és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a
mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.
Ennek folytatásaként a tanulók motiváltságát kihasználva az anyagok szerkezetét és a közöttük
végbemenő kémiai változások legalapvetőbb összefüggéseit ismerjük meg. Kapcsolatot
teremtünk a részecske és a halmaz szerkezete, valamint az anyag tulajdonságai között.
Megismerjük a kémiai reakciók alapvető típusait, valamint a kémiai változások
szimbólumokkal való leírásának a módját. Ezek az ismeretek megalapozzák a későbbi
tartalmak összefüggéseinek a meglátását, a diákok motiváltságának a fenntartását, valamint a
tehetséges tanulók kibontakozását.
Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne
száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák
felvetésével, kísérletek bemutatásával kezdődjön.
A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti fogékonyságát
növelhetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó
kémiai jellegű hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díjátadás, környezetkárosítások stb.) megbeszélésére.
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8. évfolyam
Óraszám:

2 óra/hét
72 óra/év

Tananyagbeosztás:
Témakör
1.

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

17 óra

2.

Kémiai reakciók

17 óra

3.

Kémia a természetben

15 óra

4.

Kémia a mindennapokban

19 óra

5.

Témahét

4 óra

Tematikai egység

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

Órakeret
17 óra

Részecskeelmélet, elem, vegyület, molekula,
Tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon
alapuló gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák
A tematikai egység
megoldásához; tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad
nevelési-fejlesztési
tényeknek tekinteni; ismeri a természettudományos vizsgálatok során
céljai
alkalmazott legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)




különbséget tesz elemi részecske
és kémiai részecske, valamint
atom, molekula és ion között;
szöveges leírás vagy kémiai
szimbólum
alapján
megkülönbözteti az atomokat,
molekulákat és ionokat;

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások






Vitakészség fejlesztése
A társakkal való együttműködés
képességének fejlesztése
A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása
Internetes források használatának
fejlesztése
Számítógépes
bemutató
készítésének gyakorlása
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Kapcsolódási pontok
Fizika:
tömeg, töltés,
áramvezetés, természet
méretviszonyai, atomi
méretek..
















ismeri a legfontosabb elemek
vegyjelét, illetve vegyületek
képletét;
tudja, hogy az atom külső
elektronjainak fontos szerep jut a
molekula- és ionképzés során;
érti
egyszerű
molekulák
kialakulását (H2, Cl2, O2, N2,
H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja
írni a képletüket;
ismeri a molekulaképződés
szabályait,
ismeri
az
elektronegativitás fogalmát, és
érti a kötéspolaritás lényegét, a
kovalens kötést jellemzi száma és
polaritása szerint, megalkotja
egyszerű molekulák szerkezeti
képletét, ismeri a legalapvetőbb
molekulaalakokat
(lineáris,
síkháromszög, tetraéder, piramis,
V-alak),
valamint
ezek
meghatározó
szerepét
a
molekulák
polaritása
szempontjából;
érti a részecske szerkezete és az
anyag
fizikai
és
kémiai
tulajdonságai közötti alapvető
összefüggéseket;
érti
az
egyszerű
ionok
+
+
kialakulását (Na , K , Mg2+,
Ca2+, Al3+, Cl‒, O2‒), és analógiás
gondolkodással következtet az
egy
oszlopban
található
elemekből
képződő
ionok
képletére;
érti az ionvegyületek képletének
megállapítását;
ismeri a fémek helyét a
periódusos rendszerben, érti a
fémes kötés kialakulásának és a
fémek kristályszerkezetének a
lényegét, érti a kapcsolatot a
fémek kristályszerkezete és
fontosabb tulajdonságai között,
konkrét példák segítségével (pl.
Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes


























Az
analógiás
gondolkodás
fejlesztése
Alkotás digitális eszközzel
A kovalens kötés és a molekulák
A molekulák felépítése és
fontosabb jellemzői
Az atomrácsos kristályok
Az ion képződése és fontosabb
jellemzői, csoportosítás töltés
alapján
Az ionok, az ionkötés és az
ionvegyületek
A fémes kötés és a fémek
Az anyagok halmazszerkezete és
fizikai tulajdonságai
Atomok
és
molekulák
modellezése,
golyómodellek
készítése gyurmából, hungarocell
golyókból
vagy
papírkorongokból, az atomok
méretviszonyainak megfigyelése
Az atomok, az ionok és a
molekulák
összehasonlítása
táblázatos formában (pl. az
oxigén példáján)
Memóriakártyák készítése a
fontosabb elemek és vegyületek
nevének és kémiai jelének
(vegyjelének,
képletének)
megjegyzéséhez
Egyszerű molekulák felismerése
a modelljük alapján, a molekula
alakjának
és
polaritásának
meghatározása
Molekulamodellező
alkalmazások
keresése
és
használata
Az olvadáspont, a forráspont,
valamint oldhatósági adatok
elemzése, kapcsolat keresése az
anyag szerkezete és tulajdonságai
között
Egyszerű kísérletek molekula-,
atom-, fém- és ionrácsos anyagok
tulajdonságainak
összehasonlítására (pl. a kén, a
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tulajdonságokat,
összehasonlításokat végez;
ismeri a köznapi anyagok
molekula- és halmazszerkezetét
(hidrogén, oxigén, nitrogén, víz,
metán, szén-dioxid, gyémánt,
grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 
érti, hogy az atomok és ionok
között jellemzően erősebb, a
molekulák között gyengébb
kémiai kötések alakulhatnak ki.








kvarc, a vas, illetve a nátriumklorid
összehasonlítása),
a
várható tapasztalatok megjóslása,
majd összevetése a tényleges
tapasztalatokkal, a tapasztalatok
táblázatos összefoglalása
Kísérlettervezés
3-4
fős
csoportban
egy
anyag
tulajdonságainak vizsgálatára,
valamint a tulajdonságok alapján
a rácstípus megállapítására
A pontos és részletes megfigyelés
fejlesztése a kén olvasztásos
kísérlete segítségével
Kb. azonos vastagságú vas-, rézés
alumíniumhuzal
fizikai
tulajdonságainak
vizsgálata,
összehasonlító táblázat készítése
Szilárd kősó és a sóoldat
vezetőképességének vizsgálata,
előzetes becslés a bekövetkező
tapasztalatokkal kapcsolatban, a
tapasztalatok
alapján
következtetések levonása
Logikai térkép készítése a kémiai
kötésekről, azok típusairól, főbb
jellemzőikről, példákkal

kémiai részecske, kémiai kötés, elsőrendű kémiai kötés, másodrendű kémiai
Kulcsfogalmak/ kötés, molekula, elemmolekula, vegyületmolekula, ion, képlet,
fogalmak
elektronvonzó képesség, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, kristályrács

Tematikai egység

Kémiai reakciók

Órakeret
17 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
Ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott
A tematikai egység
legfontosabb mennyiségeket és azok kapcsolatát.
nevelési-fejlesztési
céljai
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)


a
részecskemodell
alapján 
értelmezi az egyszerű kémiai
reakciókat;


Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

Kapcsolódási pontok

A biztonságos eszköz- és
Biológia-egészségtan:
vegyszerhasználat elsajátítása
A
csoportmunkában
való anyagcsere.
részvétel készségének fejlesztése Fizika: hő.
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ismeri a kémiai reakciók 
végbemenetelének legalapvetőbb
feltételeit (ütközés, energia);

ismeri a kémiai reakciók 

csoportosítását
többféle
szempont szerint: a reagáló és 
a képződő anyagok száma, a
reakció
energiaváltozása,
időbeli lefolyása, iránya, a 
reakcióban részt vevő anyagok

halmazállapota szerint;






ismeri
a
köznapi
élet
szempontjából
legalapvetőbb
kémiai reakciókat (pl. égési
reakciók, egyesülések, bomlások,
savak és bázisok reakciói,
fotoszintézis);
ismeri a katalizátor fogalmát, érti
a katalizátorok működési elvének
lényegét;
ismer sav-bázis indikátorokat, érti
felhasználásuk jelentőségét;










Az
analógiás
gondolkodás
fejlesztése
Alkotás digitális eszközzel
A kémiai információk keresése
és értelmezése
A
korábbi
ismeretek
alkalmazása az új információk
feldolgozása során
A fizikai és a kémiai változások
megkülönböztetése
A reakciók egyenletének leírása
szavakkal,
a
folyamat
értelmezése
A reakciók egyenletének leírása
képletekkel,
az
egyenlet
értelmezése
A reakciók energiaviszonyai
A kémiai változások típusai
Savak,
bázisok,
sav-bázis
reakciók
A kémhatás és a pH
A redoxireakciók
A köznapi életben jelentős
kémiai reakciók

 ismeri a fontosabb savakat,
bázisokat, azok nevét, képletét,
Brønsted sav-bázis elmélete  Egyszerű kémiai reakciók
alapján értelmezi a sav és bázis
végrehajtása, a kémiai változás
fogalmát, ismeri a savak és
értelmezése (pl. a hurkapálca
bázisok
erősségének
és
égése, a csillagszóró égése, a
értékűségének
jelentését,
szódabikarbóna
reakciója
ételecettel, a vörösbor színének
konkrét példát mond ezekre a
megváltozása szódabikarbóna
vegyületekre, érti a víz savhatására,
a
cukor
bázis tulajdonságait, ismeri az
karamellizációja,
a
meszes
víz
autoprotolízis jelenségét és a
reakciója szén-dioxiddal stb.), a
víz
autoprotolízisének
a
megfigyelések
leírásának
termékeit;
gyakorlása
 konkrét példákon keresztül  Érdekes, akár bonyolultabb
értelmezi a redoxireakciókat
kémiai kísérletek megfigyelése
oxigénfelvétel és oxigénleadás
videofilmeken, a kémiai változás
alapján,
ismeri
a
értelmezése
redoxireakciók
tágabb  A
katalizátor
hatásának
bemutatása érdekes kísérleteken,
értelmezését elektronátmenet
pl. a hidrogén-peroxid bontása
alapján is, konkrét példákon
barnakőporral (vagy apróra
bemutatja a redoxireakciót,
vágott
májdarabkákkal),
a
eldönti
egy
egyszerű
fejlődő
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oxigén

kimutatása

redoxireakció
egyenlete
ismeretében az elektronátadás
irányát, az oxidációt és
redukciót,
megadja
az
oxidálószert és a redukálószert;



ismeri a korrózió fogalmát és a
fémek csoportokba sorolását

korrózióállóságuk alapján, érti a
vas korróziójának lényegét,
valamint a korrózióvédelem
módjait.




















parázsló
gyújtópálcával,
kockacukor meggyújtása fahamu
vagy
teafű
jelenlétében,
keményítőemésztés
hasnyálkivonat segítségével
A melegítőpárna működésének
bemutatása
Az égés tanulmányozása, a gyors
(gyufa égése, földgáz égése,
borszesz égése, csillagszóró
égése, magnézium égése) és
lassú
égés
(rozsdásodás,
korhadás)
tanulmányozása
egyszerű kísérletekkel
Néhány
egyszerűbb
égési
folyamat szóegyenlettel történő
felírása
Az égés feltételeinek vizsgálata,
az éghetetlen zsebkendő kísérlet
elvégzése
Információk
gyűjtése
a
tűzesetekkel és a tűzoltással
kapcsolatban
Kiselőadás
a
lakástüzek,
erdőtüzek megelőzésével és a
tűzoltással kapcsolatban
Videofilm
megtekintése
a
hivatásos tűzoltók munkájával
kapcsolatosan
Kiselőadás
vagy
poszter
készítése „A korrózióvédelem”
címmel
Endoterm reakciók keresése és
gyűjtése az internet segítségével
Közismert savak (háztartási
sósav,
ecetsav,
citromsav)
tulajdonságainak
vizsgálata
egyszerű tanulókísérlettel
A háztartásban megtalálható
semleges, savas és lúgos oldatok
kémhatásának
vizsgálata
egyszerű tanulókísérlettel
Laboratóriumi
és
növényi
indikátorok
színváltozásának
vizsgálata
(lakmusz,
fenolftalein,
pH-papír,
antociánok)
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A laboratóriumi indikátorok
színváltozását
bemutató
poszterek készítése
Antociánok
kivonása
vöröskáposztából
otthoni
körülmények
között,
saját
indikátorpapír
készítése,
a
kivonás fényképes és/vagy
mozgóképes dokumentálása
Háztartási
tisztítószerek,
oldatok,
élelmiszerek
kémhatásának vizsgálata saját
indikátorpapírral, a vizsgálatok
fényképes és/vagy mozgóképes
dokumentálása
Egyéb,
akár
otthoni
körülmények
között
is
elkészíthető növényi indikátorok
színváltozását
bemutató
poszterek készítése
A közömbösítés vizsgálata
egyszerű
laboratóriumi
kísérletekkel, pl. az ecetsav
reakciója
szódával
vagy
szódabikarbónával, a háztartási
sósav
reakciója
nátriumhidroxid-oldattal
Néhány
egyszerűbb
közömbösítési
folyamat
szóegyenlettel történő felírása
A szúnyogcsípés fájdalmas
érzésének
csökkentése
szódabikarbónás bedörzsöléssel
– beszélgetés, vita, eszmecsere a
módszer
kémiai-biológiai
hátteréről és hatékonyságáról
„A fény és a fotoszintézis
folyamata”
–
biológiai fizikai kémiai
témájú
egyesített
projekt,
információgyűjtés
szakkönyvekből, illetve az
internetről, a téma bemutatása
IKT-eszközökkel,
kiselőadás
vagy poszter formájában
Egyszerű
fényképgaléria,
kollázs vagy narrált kisvideó
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készítése
az
elvégzett
kísérletekről, szövegaláírás a
képekhez, az elkészült digitális
alkotás megosztása egymás
között

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés,
exoterm reakció, endoterm reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés,
lassú égés, oxidáció, redukció, redoxireakció, sav, bázis, Brønsted-féle savKulcsfogalmak/
bázis elmélet, amfoter vegyület, só, savas kémhatás, semleges kémhatás,
fogalmak
lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda

Tematikai egység

Kémia a természetben

Órakeret
15 óra

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és
biztonságos kísérletezés.
Tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület
mesterségesen került előállításra vagy természetes úton került kinyerésre,
még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira lehet veszélyes
A tematikai egység
vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; tudja és érti, hogy a
nevelési-fejlesztési
közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; tudja és érti,
céljai
hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló
gondolkodás nem elégséges a tudományos problémák megoldásához.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)








megérti és példákkal szemlélteti
az emberi tevékenység és a
természeti környezet kölcsönös
kapcsolatát kémiai szempontok
alapján;
ismeri természeti környezetének,
azon belül a légkörnek, a
kőzetburoknak, a természetes
vizeknek és az élővilágnak a
legalapvetőbb anyagait;
érti a globális klímaváltozás, a
savas esők, az ózonréteg
károsodásának,
valamint
a
szmogoknak a kialakulását és
emberiségre gyakorolt hatását;
kiselőadás keretében beszámol
egy, a saját települését érintő

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások











Az értékelési és érvelési készség
fejlesztése
A
prezentációs
készség
fejlesztése
Különböző,
egyszerű
médiatartalmak létrehozása
A véleményformálás támogatása
A levegő, a víz, a kőzetburok és
az élővilág anyagai
A levegő szennyező forrásai és
következményei
A természetes vizek összetétele,
szennyezői,
víztisztítás,
ivóvízgyártás
A hulladékok, a hulladékkezelés,
az újrahasznosítás
A fosszilis energiahordozók
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Fizika: Naprendszer,
atommag,
a
természetkárosítás
fajtáinak
fizikai
háttere,
elektromos
áram.
Földrajz:
ásványok,
kőzetek,
vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.







környezetvédelmi kérdés kémiai
vonatkozásairól;
azonosítja és példát hoz fel a
környezetében
előforduló
leggyakoribb, levegőt, vizet és
talajt szennyező forrásokra;
kiselőadás vagy projektmunka
keretében ismerteti a háztartási
hulladék
összetételét,
felhasználásának
és
csökkentésének
lehetőségeit,
különös figyelemmel a veszélyes
hulladékokra;
konkrét lépéseket tesz annak
érdekében, hogy mérsékelje a
környezetszennyezést
(pl.
energiatakarékosság, szelektív
hulladékgyűjtés,
tudatos
vásárlás).























Egyszerű tanulókísérletek a
levegő
összetételének
vizsgálatára, pl. az oxigén
mennyiségének meghatározása a
levegőben
Információgyűjtés és bemutató
készítése
„A
légkör
összetételének
változása”
címmel
Cikkek keresése a digitális és
nyomtatott
sajtóban
a
klímaváltozással kapcsolatban,
tendenciák megfigyelése
Információgyűjtés és prezentáció
vagy poszter készítése a
levegőszennyezés
következményeiről (a globális
klímaváltozásról, a savas esőkről,
az ózonpajzs sérüléséről, a
szmogról)
Az
esővíz
kémhatásának
vizsgálata
A
savas
esők
hatásának
modellezése egy levélen, a
változások
mikroszkópos
megfigyelése
A savas esők épületekre, illetve
műemlékekre
gyakorolt
hatásának modellezése egy
mészkő- vagy márványdarabon
A fólia alatti növénytermesztés
kérdésének
érvekkel
alátámasztott megvitatása
Eszmecsere az erős UV-sugárzás
hatásairól
A napvédő krémek összetétele, a
faktorszám
függése
az
összetételtől
Porszennyezés egyszerű kísérleti
vizsgálata a lakóhelyünkön,
jegyzőkönyv-dokumentáció
készítése, összehasonlítás az
interneten talált adatokkal
Természetes vizek mintáinak
vizsgálata bepárlással
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Vízminták
vizsgálata
laboratóriumi
vízvizsgáló
készletek segítségével
A természetes vizek, folyók,
tavak, tengerek szennyezéséről
szóló
filmek
megtekintése,
eszmecsere
Figyelemfelkeltő
plakátok
készítése a környezetvédelem
fontosságával kapcsolatban, pl. a
víztakarékosság,
az
energiafelhasználás csökkentése,
a tudatos vásárlás, a műanyag
hulladékok
mennyiségének
csökkentése,
a
szelektív
hulladékgyűjtés fontossága, a
vegyszertakarékos
életmód
kialakítása
Komposztáló
készítése
az
iskolaudvaron
Ásvány- és kőzetgyűjtemény
készítése, bemutatása
Látogatás egy, a lakóhelyhez
közeli ásványtárban, ásványvagy
kőzetlelőhelyen,
múzeumban
Üzemlátogatás a helyi vagy egy
regionális szennyvíztisztítóban,
egy hulladéklerakóban vagy egy
hulladékégetőben
Aktív tréning a szelektív
hulladéktárolók
szakszerű
használatához
(„Mit
hova
dobjunk?”)
Iskolai papírgyűjtés szervezése
A fosszilis energiahordozókkal
kapcsolatos
kisfilm
megtekintése, eszmecsere a
felhasználás
mértékének
csökkentéséről
Információgyűjtés a megújuló
energiaforrások
kémiai
hátteréről, poszter vagy digitális
bemutató készítése
Bemutató vagy 3-4 oldalas
„mini” tanulmány készítése a
lakóhely,
település
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környezetvédelmi kérdéseiről –
akár általánosan, akár egy
konkrét téma kiemelésével
Komplex
környezetvédelmi
projekt: információgyűjtés a
nyomtatott és digitális sajtóból,
filmelemzések, üzemlátogatás,
majd bemutató készítés, vagy
akadályverseny szervezése a
témában

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső,
Kulcsfogalmak/ szmog, édes víz, sós víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes
hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, szerves vegyület,
fogalmak
fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló energiaforrások

Tematikai egység

Kémia a mindennapokban

Órakeret
19 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,
fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
Tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek
tekinteni; tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi
A tematikai egység tapasztalatokon alapuló gondolkodás nem elégséges a tudományos
nevelési-fejlesztési problémák megoldásához; tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem
vagy vegyület mesterségesen került előállításra vagy természetes úton
céljai
került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, ugyanannyira
lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges.
Előzetes tudás

Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)








tisztában van azzal, hogy a
bennünket körülvevő anyagokat a
természetben
található
anyagokból állítjuk elő;
tisztában van vele, hogy az
életfolyamatainkhoz szükséges
anyagokat a táplálékunkból
vesszük fel zsírok, fehérjék,
szénhidrátok, ásványi sók és
vitaminok formájában;
tud
érvelni
a
változatos
táplálkozás és az egészséges
életmód mellett;
képes a forgalomban lévő
kemikáliák (növényvédő szerek,
háztartási mosó- és tisztítószerek)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások













A
logikus
gondolkodás
készségének fejlesztése
A
megbízható
internetes
információk keresésének és
megosztásának támogatása
Az áltudományos információk
felismerésének támogatása
Élelmiszerek összetevői
Káros szenvedélyek
A vízkeménység
Mosószerek, tisztítószerek
Fertőtlenítőszerek
Építőanyagok
A kőolaj
A legismertebb fémek

1619

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
tudatos
fogyasztói
szokások,
fenntarthatóság
Fizika:
az energia fogalma,
mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,





címkéjén feltüntetett használati
útmutató értelmezésére, azok
felelősségteljes használatára;
tudja,
hogy
a
különféle
ásványokból,
kőzetekből
építőanyagokat (pl. meszet,
betont, üveget) és fémeket (pl.
vasat és alumíniumot) gyártanak;
ismeri a kőolaj feldolgozásának
módját,
fő
alkotóit,
a
szénhidrogéneket, tudja, hogy
ezekből
számos
termék
(motorhajtóanyag, kenőanyag,
műanyag, textília, mosószer)
készül.




















Tudományos és áltudományos
cikkek keresése a médiában, a
szövegek
elemzése,
az
áltudományosságra,
megtévesztésre
utaló
jelek
megfigyelése
A
tudomany.hu
honlap
felkeresése, egy kémiai tárgyú
cikk elemzése
Előadás
felvételének
megtekintése, eszmecsere
Egyszerű
laboratóriumi
vizsgálatok élelmiszerekkel, pl.
keményítő kimutatása jóddal,
zsírtartalom kioldása benzinnel,
fehérje kimutatása xantoproteinpróbával
Gyakran
fogyasztott
élelmiszereink
címkéinek
elemzése: összetétel, élelmiszeradalékok
Játék: „Hány E-számot ismersz?”
– ismert anyagok (nitrogén,
aszkorbinsav, citromsav stb.) Eszámainak
kikeresése,
összepárosítása
Természetes
színezékek
az
élelmiszerekben: cékla, csalán,
bodza, hagymahéj, indigó stb.
alkalmazása, a színanyagok
kivonása növényekből, színük
kémhatástól függő változásának
vizsgálata
Az
élelmiszerek
tápanyagösszetételével
és
energiatartalmával kapcsolatos
egyszerű
számítások
leírás
alapján
Kémia biológia testnevelés
közös projekt: „Az egészséges
táplálkozás és életmód”
Cigarettadohány száraz lepárlása
egyszerű kísérlettel, a lepárlás
termékeinek (mérgező gázok,
kátrány) megfigyelése
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energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai,
kockázatai,
víz-, szél-, nap- és
fosszilis
energiák,
atomenergia,
a
természetkárosítás
fajtáinak
fizikai
háttere,
elektromos
áram.
az energia fogalma,
mértékegysége,
elektromos áram.
Földrajz:
enntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.




















Információgyűjtés az elektromos
cigarettáról, a füstben található
anyagokról
Az alkoholizmussal és a metanolmérgezéssel kapcsolatos cikkek
keresése
az
elektronikus
médiában, az etil-alkohol és a
metil-alkohol tulajdonságainak és
egészségkárosító
hatásainak
táblázatos összehasonlítása
Drogprevenciós
előadás
meghívott
előadóval
vagy
kiselőadások a drogokról és azok
hatásairól
Érvelő vita a legális és illegális
drogok használatáról
Gyógyszercímke elemzése a
tanórán,
az
információk
értelmezése, a hatóanyag és a
kísérőanyagok azonosítása, a
gyógyszer hatásai, mellékhatásai,
a
gyógyszer
szedésével
kapcsolatos
javaslatok
értelmezése
A kemény és lágy víz
összehasonlítása
egyszerű
tanulókísérlettel (pl. szappan
habzása különböző keménységű
vizekben, vízlágyítás csapadékos
vízlágyítással)
Szappanok,
mosószerek,
samponok, fogkrémek vizsgálata
egyszerű kísérletekkel
A hypo vizsgálata, színtelenítő
hatásának megfigyelése egyszerű
kémcsőkísérletekkel, a hypo és a
háztartási
sósav
egymásra
hatásának veszélyei
Fertőtlenítőszerek a háztartásban
(pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogénperoxid)
–
biztonságos
felhasználásuk átbeszélése
Mosószer, szappan, hajsampon,
tusfürdő, fogkrém, háztartási
vízkőoldó,
fertőtlenítő
címkéjének elemzése, különös
tekintettel az összetételükre és a
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használatukkal
kapcsolatos
óvintézkedésekre
Növényvédő szerek és festékek
címkéjének
elemzése,
a
használatukkal
kapcsolatos
óvintézkedések áttekintése
„Mennyire lehet »bio« az ilyen
címkével
ellátott
termék?”
címmel
érvelő
vita
kezdeményezése
Látogatás egy biogazdaságban
vagy kisfilm megtekintése egy
ilyen termelési helyről
Építőanyagok (mészkő, égetett
mész, oltott mész, cement, beton,
üveg,
polisztirolhab,
poliuretánhab,
kőzetgyapot)
tanulmányozása
egyszerű
megfigyeléssel és kísérletekkel
Prezentáció
készítése
„Építőanyagok a múltban és
napjainkban” címmel
A
kőolaj
feldolgozásával
kapcsolatos
videofilm
megtekintése és elemzése
A
kőolaj
feldolgozásával
kapcsolatos
idegen
nyelvű
animáció szöveges narrációja
Kőolajpárlatok
(pl.
benzin,
petróleum, szilárd paraffin)
egyszerű laboratóriumi vizsgálata
(oldási és oldódási kísérletek,
sűrűség megfigyelése)
Kiselőadás
vagy
bemutató
készítése
„A
gépjárművek
motorhajtó anyagai” címmel
Videofilm
megtekintése
és
megbeszélése a műanyagokkal, a
műanyag
hulladékokkal
kapcsolatban
Ismertebb
műanyagok
égéstermékeinek vizsgálata
„Áldás vagy átok a műanyag?” –
érvelő vita a műanyagok
használata mellett és ellen
Textilminták összehasonlítása:
gyapjú, pamut, selyem, műszál
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vizsgálata, ruhacímke elemzése, a
mosási és tisztítási javaslatok
elemzése
A koksz, faszén, aktív szén
otthoni
felhasználási
lehetőségeinek feltérképezése
Az aktív szén adszorpciós
képességének vizsgálata
Gyakran
használt
fémek
tulajdonságainak
vizsgálata
laboratóriumban,
kapcsolat
keresése a fém felhasználása és a
tulajdonságai között

Gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék,
táplálékkiegészítő, mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok,
Kulcsfogalmak/ kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, mosószer, szappan, fertőtlenítőszer,
fogalmak
érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, műtrágya, mikro- és
makrotápanyagok, mesterséges szenek.

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem,
vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet,
égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és
kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület
tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló
anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet
kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság
kapcsolatát.
Értse, és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a
halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető
különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt
keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs
technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó
problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból
jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.
Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával
kapcsolatos jelenségek elemzésekor.
Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével
kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában.
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2
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Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.
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9. évfolyam
Óraszám: 36 óra/év
1 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör

Óraszám

1.

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

8 óra

2.

Kémiai átalakulások

12 óra

3.

A nemfémes elemek és vegyületeik

14 óra

4.

Témahét

2 óra

Tematikai egység

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

Órakeret
8 óra

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
vegyértékelektron,
nemesgáz-elektronszerkezet,
anyagmennyiség,
Előzetes tudás
moláris tömeg.
egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
A tematikai egység
kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás
nevelési-fejlesztési
gondolkodás alapjait és használja az „egyszerre csak egy tényezőt
céljai
változtatunk” elvet..
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 ismeri az atom felépítését, az
elemi részecskéket, valamint
azok jellemzőit, ismeri az
izotópok
legfontosabb
tulajdonságait,
érti
a
radioaktivitás lényegét, és
példát mond a radioaktív
izotópok
gyakorlati
felhasználására;
 ismeri az anyagmennyiség és
a
mól
fogalmát,
érti
bevezetésük szükségességét,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A biztonságos eszköz- és
vegyszerhasználat elsajátítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alapvető
matematikai
készségek fejlesztése
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Kapcsolódási pontok
Fizika:
kísérletezés,
mérés,
mérési
hiba.
atommodellek,
színképek, elektronhéj,
tömeg,
elektromos
töltés,
Coulombtörvény, erő, neutron,
radioaktivitás, felezési
idő,
sugárvédelem,
magreakciók, energia,
atomenergia.
töltések, pólusok
Fizika,

matematika:









és egyszerű számításokat
végez m, n és M segítségével;
ismeri
az
atom
elektronszerkezetének
kiépülését
a
Bohr-féle
atommodell szintjén, tisztában
van a vegyértékelektronok
kémiai reakciókban betöltött
szerepével;
értelmezi
a
periódusos
rendszer fontosabb adatait;
(vegyjel, rendszám, relatív
atomtömeg), alkalmazza a
periódusszám
és
a
(fő)csoportszám jelentését a
héjak
és
a
vegyértékelektronok
szempontjából,
ismeri
a
periódusos rendszer fontosabb
csoportjainak a nevét és az
azokat
alkotó
elemek
vegyjelét;
ismeri a molekulaképződés
szabályait,
ismeri
az
elektronegativitás fogalmát, és
érti a kötéspolaritás lényegét,
a kovalens kötést jellemzi
száma és polaritása szerint,
megalkotja
egyszerű
molekulák szerkezeti képletét,
ismeri
a
legalapvetőbb
molekulaalakokat
(lineáris,
síkháromszög,
tetraéder,
piramis, V-alak), valamint
ezek meghatározó szerepét a
molekulák
polaritása
szempontjából;
meghatározza
egyszerű
molekulák polaritását, és
ennek alapján következtet a
közöttük
kialakuló
másodrendű kémiai kötésekre,
valamint
oldhatósági

 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
digitális
eszközzel
 Az atomok és a periódusos
rendszer
 Az anyagszerkezet és a fizikai
tulajdonságok kapcsolata
 Halmazállapotok,
halmazállapot-változások
 Az anyagok csoportosítása:
elemek,
vegyületek
és
keverékek
 Egyszerű számítások a gázok
és az oldatok köréből














vektorok.
százalékszámítás
aránypárok
Biológia-egészségtan:
a természettudományos
gondolkodás
és
a
természettudományos
megismerés módszerei.
biogén elemek
az
idegrendszer
működése

Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
Logikai térkép készítése az hidegháború.
atomot felépítő atommagról és
elektronburokról, az elemi
kultúra:
részecskékről, valamint azok Vizuális
kovácsoltvas
kapuk,
legfontosabb
szerepéről,
ékszerek.
tulajdonságairól
Magyar és/vagy idegen nyelvű
mobilalkalmazások keresése Magyar
nyelv
és
és használata az atomok irodalom: szólások: pl.
mint
a
elektronszerkezetével és a „Eltűnik,
kámfor”;
Móra
Ferenc:
periódusos
rendszerrel
Kincskereső
kapcsolatban
kisködmön.
Hevesy
György
munkásságának bemutatása
kiselőadásban
Marie Curie munkásságának
bemutatása poszteren vagy
prezentáció formájában
Bemutató
készítése
a
radiokarbon
kormeghatározásról
Logikai térkép készítése a
kémiai
kötésekről,
azok
típusairól, főbb jellemzőikről,
példákkal
Egyszerű
molekulák
felismerése
a
modelljük
alapján, a molekula alakjának
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jellemzőikre, érti, hogy a
moláris tömeg és a molekulák
között fellépő másodrendű
kötések minősége hogyan
befolyásolja az olvadás- és
forráspontot, ezeket konkrét
példákkal támasztja alá;
érti a részecske szerkezete és
az anyag fizikai és kémiai
tulajdonságai közötti alapvető
összefüggéseket;
ismeri az egyszerű ionok
atomokból való létrejöttének
módját, ezt konkrét példákkal
szemlélteti, ismeri a fontosabb
összetett ionok molekulákból
való képződésének módját,
tudja
a
nevüket,
összegképletüket, érti egy
ionvegyület képletének a
megszerkesztését az azt alkotó
ionok képlete alapján, érti az
ionrács felépülési elvét, az
ionvegyület
képletének
jelentését, konkrét példák
segítségével
jellemzi
az
ionvegyületek
fontosabb
tulajdonságait;
ismeri a fémek helyét a
periódusos rendszerben, érti a
fémes kötés kialakulásának és
a fémek kristályszerkezetének
a lényegét, érti a kapcsolatot a
fémek kristályszerkezete és
fontosabb
tulajdonságai
között,
konkrét
példák
segítségével (pl. Fe, Al, Cu)
jellemzi
a
fémes
tulajdonságokat,
összehasonlításokat végez;
ismeri
az
anyagok
csoportosításának a módját a
kémiai összetétel alapján,



















és
polaritásának
meghatározása
Molekulák
csoportosítása
polaritásuk,
valamint
a
közöttük kialakuló legerősebb
másodrendű
kölcsönhatás
alapján
Molekulamodellező
alkalmazások keresése és
használata
Különféle rácstípusú elemek
és vegyületek olvadás- és
forráspont adatainak digitális
ábrázolása többféle módokon,
következtetések
levonása,
ábraelemzés
Tanulókísérlet elvégzése a
rézgálic kristályvíztartalma
eltávolításának bemutatására
Kb. 24,5 dm3 térfogatú
„Avogadro-kocka” készítése
kartonból
1
mól
gáz
térfogatának szemléltetésére
Egyszerű
számítások
elvégzése a gázok moláris
térfogatával kapcsolatban
Információkeresés a gázok
moláris
térfogatának
hőmérsékletfüggésével
kapcsolatban,
az
adatok
grafikus ábrázolása
Oldódással,
illetve
halmazállapot-változással járó
reakciók elvégzése részletes
leírás alapján, a tapasztalatok
rögzítése, a következtetések
levonása
Kísérlettervezés a „hasonló a
hasonlót
old”
elv
szemléltetésére, a vizsgálat
mozgóképes dokumentálása
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ismeri
ezeknek
az  Kiselőadás a víz fagyása során
anyagcsoportoknak
a
bekövetkező
legfontosabb
közös
térfogatnövekedésről
tulajdonságait, példákat mond  Információkeresés
a
minden csoport képviselőire,
hidrátburoknak
az
élő
tudja, hogy az oldatok a
szervezetben
betöltött
keverékek egy csoportja;
szerepével kapcsolatban
 adott szempontok alapján  Animáció keresése vagy
összehasonlítja
a
három
készítése
a
hidrátburok
halmazállapotba
(gáz,
kialakulásának bemutatására
folyadék, szilárd) tartozó  Az ásványvizes palackok
anyagok általános jellemzőit,
címkéjén
található
ismeri
Avogadro
koncentrációértékek
gáztörvényét, és egyszerű
értelmezése
számításokat végez gázok  Szövegaláírással
ellátott
térfogatával
standard
fényképgaléria összeállítása
körülmények között, érti a
az elvégzett kísérletekkel
halmazállapot-változások
kapcsolatban
lényegét és energiaváltozását;
 egyedül vagy csoportban
elvégez
összetettebb,
halmazállapot-változással és
oldódással
kapcsolatos
kísérleteket, és megbecsüli
azok várható eredményét;
 érti a „hasonló a hasonlóban
jól oldódik” elvet, ismeri az
oldatok töménységével és az
oldhatósággal
kapcsolatos
legfontosabb
ismereteket,
egyszerű számítási feladatokat
old meg az oldatok köréből
(tömegszázalék,
anyagmennyiségkoncentráció,
tömegkoncentráció).
Kulcsfogalmak/ elektronegativitás, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény,
moláris térfogat, amorf állapot
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Kémiai átalakulások

Órakeret
12 óra

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye,
hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
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közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció,
vasgyártás, oxidálószer, redukálószer.
A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti
összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a
reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség
értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet
befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv
A tematikai egység alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis
nevelési-fejlesztési reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A
savak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus
céljai
disszociációjukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az
oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az
oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata
redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a
redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
Ismeretek
(tartalmak,
jelenségek,
problémák,
alkalmazások)
 érti a fizikai és kémiai
változások
közötti
különbségeket;
 ismeri a kémiai reakciók
végbemenetelének feltételeit,
ismeri, érti és alkalmazza a
tömeg- és töltésmegmaradás
törvényét a kémiai reakciókra;
 ismeri a kémiai reakciók
csoportosítását
többféle
szempont szerint: a reagáló és
a képződő anyagok száma, a
reakció
energiaváltozása,
időbeli lefolyása, iránya, a
reakcióban részt vevő anyagok
halmazállapota szerint;
 konkrét
reakciókat
termokémiai egyenlettel is
felír, érti a termokémiai
egyenlet jelentését, ismeri a
reakcióhő
fogalmát,
a
reakcióhő
ismeretében
megadja
egy
reakció
energiaváltozását,
energiadiagramot
rajzol,

Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 A
reakciók
egyenletének
leírása képletekkel, az egyenlet
értelmezése
 Egyszerű
számítások
a
reakcióegyenlet alapján
 A kémiai reakciók általános
jellemzése és csoportosítása

Biológia-egészségtan:
aktiválási energia.
ATP, lassú égés, a
biokémiai
folyamatok
energiamérlege.
az enzimek szerepe
a

szén-dioxid
oldódása,
savbázis reakciók az
élő szervezetben,
kiválasztás,
a
testfolyadékok
kémhatása,
a
zuzmók
mint
indikátorok,
a
savas eső hatása az
élővilágra

Fizika:
 Internetes oldalak keresése és hőmérséklet, mozgási
energia,
használata
a
rugalmatlan
tömegmegmaradás
ütközés, lendület,
törvényének szemléltetésére
ütközési energia,
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értelmez, ismeri a termokémia  Egyszerű
kémcsőkísérletek
főtételét és jelentőségét a
elvégzése
a
különböző
többlépéses
reakciók
reakciótípusokra: exoterm –
energiaváltozásának
endoterm, sav-bázis – redoxi,
meghatározásakor;
gázfejlődés
–
 érti a katalizátorok hatásának
csapadékképződés,
elvi alapjait;
pillanatreakció – időreakció
 ismer
egyirányú
és  Az elvégzett kísérletekről
egyensúlyra vezető kémiai
jegyzőkönyv vagy narrált
reakciókat, érti a dinamikus
videofelvétel készítése
egyensúly fogalmát, ismeri és  Egyszerű,
életszerű,
a
alkalmazza az egyensúly
gyakorlati szempontból is
eltolásának lehetőségeit Le
releváns
sztöchiometriai
Châtelier elve alapján.
feladatok
megoldása
a
reakcióegyenlet alapján
 Adatok,
grafikonok,
leírt
jelenségek
tapasztalatainak
értelmezése a termokémia
tárgyköréből
 A katalizátorok működésének
vizsgálata,
a
kísérletek
elvégzése leírás alapján, a
tapasztalatok
rögzítése,
magyarázata
 A katalizátorok mindennapi
életben betöltött szerepének
felismerése és alátámasztása
példákkal, az enzimreakciók
áttekintése
 A reakciósebesség vizsgálata,
adott reakció sebességének
különböző módszerekkel való
növelése, az „egyszerre csak
egy tényezőt változtatunk” elv
alkalmazásával, jegyzőkönyv
készítése,
számadatokkal,
következtetések levonásával
 Animációk és szimulációk
keresése az interneten a kémiai
egyensúlyok és a Le Châtelierféle
legkisebb
kényszer
elvének demonstrálására
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megmaradási
törvények.
a hő és a belső energia,
II.
főtétel,
energiagazdálkodá
s,
környezetvédelem
egyensúly,
energiaminimumr
a való törekvés, a
folyamatok iránya,
a termodinamika
II. főtétele.

Matematika:
százalékszámítás.
műveletek
negatív
előjelű számokkal.
logaritmus.

Történelem,
társadalmi
állampolgári
ismeretek:
tűzgyújtás,
tűzfegyverek.

és

Kulcsfogalmak/
fogalmak

 A
kémiai
egyensúly
szemléltetése
szénsavas
üdítőital segítségével
reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve

Tematikai egység

Előzetes tudás

A nemfémes elemek és vegyületeik

Órakeret
14 óra

Izotóp,
magfúzió,
diffúzió,
nemesgáz-elektronszerkezet,
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel,
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. Kétszeres
kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. Háromszoros
kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennyezés

A tematikai egység Ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai
nevelési-fejlesztési tárgyú, elemekkel és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek
gyűjtésére
céljai









Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri
a
hidrogén,
a
halogének, a kalkogének, a
nitrogén, a szén és fontosabb
vegyületeik fizikai és kémiai
sajátságait, különös tekintettel
a köznapi életben előforduló
anyagokra;
alkalmazza
az
anyagok
jellemzésének szempontjait a
hidrogénre, kapcsolatot teremt
az anyag szerkezete és
tulajdonságai között;
ismeri
a
halogének
képviselőit, jellemzi a klórt,
ismeri a hidrogén-klorid és a
nátrium-klorid tulajdonságait;
ismeri és jellemzi az oxigént
és a vizet, ismeri az ózont mint
az
oxigén
allotróp
módosulatát, ismeri mérgező
hatását (szmogban) és UVelnyelő
hatását
(ózonpajzsban);

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Alkotás digitális eszközökkel
 Kísérletek értelmezése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 A
rendszerező
képesség
fejlesztése
 A
digitális
kompetencia
fejlesztése
 A hidrogén
 A halogének
 A kalkogének
 A nitrogéncsoport elemei
 A
szén
és
szervetlen
vegyületei

Kapcsolódási pontok

Biológia-egészségtan:
biogén elemek.
16.
gyomornedv
17.
légzés
és
fotoszintézis kapcsolata
18.
zuzmók
mint
indikátorok, a levegő
szennyezettsége
19.
a
nitrogén
körforgása,
a
baktériumok szerepe a
nitrogén körforgásban,
a levegő és a víz
szennyezettsége,
a
foszfor körforgása a
természetben, ATP, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére, a
fogak felépítése, a
 Anyagismereti
kártyák sejthártya szerkezete.
készítése a legfontosabb
hidrogénbomba,
elemekről
és
szervetlen
magfúzió,
a
vegyületekről az anyagok tömegdefektus és az
jellemzésének
energia kapcsolata
szempontrendszere alapján
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 ismeri és jellemzi a ként, a
kén-dioxidot és a kénsavat;
 ismeri és jellemzi a nitrogént,
az ammóniát, a nitrogéndioxidot és a salétromsavat;
 ismeri a vörösfoszfort és a
foszforsavat,
fontosabb
tulajdonságaikat és a foszfor
gyufagyártásban
betöltött
szerepét;
 összehasonlítja a gyémánt és a
grafit
szerkezetét
és
tulajdonságait, különbséget
tesz
a
természetes
és
mesterséges szenek között,
ismeri a természetes szenek
felhasználását, ismeri a koksz
és az aktív szén felhasználását,
példát mond a szén reakcióira
(pl. égés), ismeri a szén
oxidjainak (CO, CO2) a
tulajdonságait,
élettani
hatását, valamint a szénsavat
és sóit, a karbonátokat.

 Az anyagok tulajdonságainak
levezetése a szerkezetből, a
felhasználásuk
kapcsolatba
hozása a tulajdonságokkal
 Magyar és idegen nyelvű
applikációk
keresése
és
használata
az
anyagok
tulajdonságainak
megismeréséhez,
a
megszerzett
információk
mérlegelő
kezelése,
pontosítások
elvégzése
szakkönyvek,
tankönyvek
segítségével
 Egyszerű,
lehetőleg
tanulókísérletek elvégzése a
tananyagban
előkerülő
nemfémes
elemek
és
vegyületeik
előállítására,
tulajdonságaik bemutatására
 Egyszerű tanulókísérlet a
durranógáz
összetételének
igazolására,
a
kísérlet
mozgóképes dokumentálása
 Összefoglaló
táblázat
készítése
a
nemfémes
elemekről,
hidrogénnel
alkotott
vegyületeikről,
oxidjaikról, oxosavaikról és
sóikról
 Mérlegelően
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laborban kivitelezhető kémiai
kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések jelentőségének
hangsúlyozása
 Kiselőadások
egyes
nemfémes
elemek
és
vegyületeik köznapi életben
betöltött szerepéről (pl. „A
klór és a víztisztítás”, „A kén
használata a borászatban”,
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20.
Fizika: fizikai
tulajdonságok és a
halmazszerkezet,
atommag-stabilitás
az
energiafajták
egymásba
való
átalakulása, elektrolízis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
II.
világháború,
a
Hindenburg
léghajó
katasztrófája
Irinyi János
Földrajz: sóbányák
a légkör szerkezete és
összetétele.
a Föld vízkészlete, és
annak szennyeződése

„Az aktív szén és az
adszorpció”, „A néma gyilkos
– a szén-monoxid”, „Miért
nevezik
a
szén-dioxidot
mustgáznak?” címekkel)
 Bemutatók
készítése
tudománytörténeti témákban
(pl. „Irinyi János és a gyufa”,
„Haber
és
Bosch
ammóniaszintézise”,
„Semmelweis Ignác és a
klórmeszes fertőtlenítés”)
Színes
molekulamodellek
készítése polisztirolgolyókból a
molekulaszerkezeti
ismeretek
elmélyítése céljából
durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis,
Kulcsfogalmak/
természetes és mesterséges szenek
fogalmak
A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, kulcsfogalmakat/fogalmakat, összefüggéseket és
törvényszerűségeket, a legfontosabb szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait,
csoportosítását, előállítását, gyakorlati jelentőségét. Értse az alkalmazott modellek és a valóság
kapcsolatát, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbségeket. Ismerje és
értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. Tudja magyarázni az anyagi halmazok
jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. Tudjon egy kémiával kapcsolatos
témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában
szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség előtt
is bemutatni. Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. Képes legyen egyszerű kémiai
jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló
egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló
hipotéziseket. Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve
áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az
abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok
A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos
szemléletmód továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek
természettudományos műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai
ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek
megalapozása.
A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet
elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek
bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő
szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink;
gyógyszerek és „csodaszerek”.
A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz
tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé
rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a
környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos
helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.
Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a
logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező
magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának
logikájához.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

Fejlesztési követelmények
 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket;
 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól;
 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen
tapasztalatokat;
 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és
módszereit;
 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti
megjelenítése;
 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni;
 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a
hétköznapokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartásikonyhai” csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni;
 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási
és környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük;
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 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású
jelenségeinek,
folyamatainak,
illetve
környezetvédelmi
problémáinak
tanulmányozására irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük.
A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása mindig a tananyag által megengedett
szinten történjék az alábbi módon:
 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan;
 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét
probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat;
 bemutató, jegyzőkönyv vagy egyéb dokumentum, illetve projekttermék készítése.
A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sorrendbe
szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes általános
műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémia-tananyag történeti vonatkozásaira, és a
más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. Az alábbi táblázatokban feltüntetett
kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében egyeztetésre van
szükség.

Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során
gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre
alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist
alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A
kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján
egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a
csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka
során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez
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különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint
csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
9.
10.

Heti
órakeret
1
2
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Éves
órakeret
36
72

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns,
a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai
ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a
kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében.
Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az
alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után –
sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt
konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan
szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt
segítséget.
A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a
kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a
jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének
kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is
tanulni szeretnék a kémiát.
A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák
használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére,
objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára,
következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a
természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A
humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha
folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó
kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket.

1642

13.évfolyam
Óraszám:

2 óra/hét
72 óra/év

Tananyagbeosztás:
Témakör

16. A szén egyszerű szerves vegyületei

25 óra

17. Az életműködések kémiai alapjai

9 óra

18. A fémek és vegyületeik, elektrokémia

12 óra

19. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

16 óra

20. Környezeti kémia és környezetvédelem

6 óra

21. Témahét

4 óra

Tematikai egység

Előzetes tudás

A szén egyszerű szerves vegyületei

Órakeret
25 óra

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egyszeres
és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása,
másodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas
eső, „ózonlyuk”.

Ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet
– fizikai tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás –
felhasználás;
ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat;
A tematikai egység analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a
nevelési-fejlesztési funkciós csoportja ismeretében;
magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes
céljai
applikációkat kémiai tárgyú információk keresésére;
egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy
szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét.

Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelmények/
jelenségek, problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 ismeri a szerves vegyületeket  Az analógiás gondolkodás
felépítő organogén elemeket,
fejlesztése
érti a szerves vegyületek  Vitakészség fejlesztése
megkülönböztetésének,
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
biogén
elemek
etilén mint növényi
hormon, rákkeltő és









külön
csoportban
tárgyalásának az okát, az
egyszerűbb
szerves
vegyületeket
szerkezeti
képlettel és összegképlettel
jelöli;
ismeri
a
telített
szénhidrogének
homológ
sorának felépülési elvét és
fontosabb
képviselőiket,
ismeri a metán fontosabb
tulajdonságait, jellemzi az
anyagok szempontrendszere
alapján, ismeri a homológ
soron belül a forráspont
változásának
az
okát,
valamint a szénhidrogének
oldhatóságát, ismeri és egyegy kémiai egyenlettel leírja
az égés, a szubsztitúció és a
hőbontás folyamatát;
érti az izoméria jelenségét,
példákat mond konstitúciós
izomerekre;
ismeri
a
telítetlen
szénhidrogének fogalmát, az
etén és az acetilén szerkezetét
és fontosabb tulajdonságait,
ismeri
és
reakcióegyenletekkel leírja a
telítetlen
szénhidrogének
jellemző reakciótípusait, az
égést, az addíciót és a
polimerizációt;
felismeri
az
aromás
szerkezetet egy egyszerű
vegyületben, ismeri a benzol
molekulaszerkezetét
és
fontosabb
tulajdonságait,
tudja, hogy számos illékony
aromás
szénhidrogén
mérgező;

 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 Információk keresése és
megosztása
digitális
eszközökkel
 A telített szénhidrogének
 A telítetlen szénhidrogének
 A halogéntartalmú szerves
vegyületek
 Az oxigéntartalmú szerves
vegyületek
 A nitrogéntartalmú szerves
vegyületek
 Pálcikamodellek használata
egyszerű konstitúciós izomer
vegyületek
molekulaszerkezetének
a
modellezésére, az etanol és a
dimetil-éter összehasonlítása
 Szerkezeti
képletek
felírásának
gyakorlása
molekulamodellek alapján
 Az
anyagok
jellemzési
szempontrendszerének
bemutatása a legegyszerűbb
szénhidrogén,
a
metán
példáján, a szerkezet és a
tulajdonságok kapcsolatának
elemzése, az összefüggések
keresése
 Anyagismereti
kártyák
készítése
az
egyes
vegyületcsoportok gyakorlati
szempontból
legfontosabb
képviselőiről az anyagok
jellemzésének
szempontrendszere alapján
 Táblázatos
adatok
értelmezése,
elemzése,
összefüggések keresése az
alkánok
homológ
sora,
tagjainak moláris tömege,
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mutagén
anyagok,
levegőszennyezés,
szmog, üvegházhatás,
ózonpajzs, savas esők.
Fizika: olvadáspont,
forráspont,
forrás,
kondenzáció,
forráspontot
befolyásoló
külső
tényezők,
hő,
energiamegmaradás,
elektromágneses
sugárzás, poláros fény,
a foton frekvenciája,
szín
és
energia,
üvegházhatás.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
fűtés,
tűzoltás,
energiatermelés.
Földrajz: kőolaj- és
földgázlelőhelyek,
keletkezésük,
energiaipar,
kaucsukfaültetvények,
levegőszennyezés,
szmog,
globális
problémák,
üvegházhatás,
ózonlyuk, savas eső.

 példát
mond
közismert
halogéntartalmú
szerves
vegyületre (pl. kloroform,
vinil-klorid, freonok, DDT,
tetrafluoretén), és ismeri
felhasználásukat;
 ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
legegyszerűbb
oxigéntartalmú
funkciós
csoportokat:
a
hidroxilcsoportot,
az
oxocsoportot,
az
étercsoportot;
 ismeri
az
alkoholok
fontosabb
képviselőit
(metanol, etanol, glikol,
glicerin), azok fontosabb
tulajdonságait,
élettani
hatásukat
és
felhasználásukat;
 felismeri az aldehidcsoportot,
ismeri
a
formaldehid
tulajdonságait, az aldehidek
kimutatásának
módját,
felismeri a ketocsoportot,
ismeri
az
aceton
tulajdonságait,
felhasználását;
 ismeri
és
vegyületek
képletében
felismeri
a
karboxilcsoportot és az
észtercsoportot, ismeri az
egyszerűbb és fontosabb
karbonsavak
(hangyasav,
ecetsav,
zsírsavak)
szerkezetét és lényeges
tulajdonságait;
 az
etil-acetát
példáján
bemutatja
a
kis
szénatomszámú
észterek
jellemző
tulajdonságait,
tudja, hogy a zsírok, az












molekulapolaritása,
halmazállapota (olvadás- és
forráspontja), sűrűsége és
oldhatósága
kapcsán,
grafikonok,
diagramok
készítése a táblázat adatainak
felhasználásával
Kiselőadás a metán és a
sújtólégrobbanások
témaköréből
A
CO-hegesztéssel
kapcsolatos
prezentáció
készítése
Kiselőadás a Davy-lámpa
történetéről és működéséről
Logikai térkép készítése a
szénhidrogének áttekintésére,
amely tartalmazza a tanult
szénhidrogén-csoportokat,
azok
legfontosabb
tulajdonságait, és példák
megnevezése a gyakorlati
szempontból
fontos
képviselőikre
Internetes információgyűjtés
és bemutató készítése a
halogénezett szénvegyületek
gyakorlati
jelentőségéről,
felhasználásáról, élettani és
környezetvédelmi
vonatkozásairól
A
különböző
szerves
vegyületcsoportok
legjellemzőbb képviselőinek
(etanol, dietil-éter, aceton,
ecetsav,
etil-acetát)
bemutatása, az anyagok
legjellemzőbb
tulajdonságainak
megfigyelése,
kapcsolatok
keresése
az
anyagok
tulajdonságai és köznapi
felhasználása között
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olajok, a foszfatidok, a  Egyszerű kísérletek elvégzése
viaszok egyaránt az észterek
leírás alapján benzinnel, etilcsoportjába tartoznak;
alkohollal,
acetonnal,
 szerkezetük alapján felismeri
ecetsavval,
valamint
az aminok és az amidok
aldehidcsoportot tartalmazó
egyszerűbb
képviselőit,
vegyületekkel, a kísérletek
ismeri az aminocsoportot és
fényképes
és/vagy
az amidcsoportot.
mozgóképes dokumentálása
 Médiatartalmak keresése a
metanol-mérgezések kapcsán,
híradások,
videofelvételek
keresése alkoholok (metanol,
etanol,
glikol)
okozta
mérgezésekkel kapcsolatban
 Érvelő
vita
a
házi
pálinkafőzés mellett és ellen
 Görgey Artúr vegyészeti
munkásságát
bemutató
poszter vagy prezentáció
készítése
 A palmitinsav, sztearinsav és
olajsav
molekuláinak
modellezése
 Információgyűjtés
a
környezetünkben
és
szervezetünkben
megtalálható
szerves
savakról, azok jelentőségéről
 Információgyűjtés
az
interneten
„Nagyhatású
aminok
az
élő
szervezetekben”
címmel,
kapcsolat
keresése
a
biológiával,
az
életfolyamatokkal
 Kabay János tevékenységét
bemutató
poszter
vagy
bemutató készítése
 Kritikusan
válogatott
videofilmek
megtekintése
alapvető, de nem minden
laboratóriumban
kivitelezhető
kémiai
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kísérletekről, a pontos, precíz
megfigyelések
jelentőségének
hangsúlyozása
funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves
Kulcsfogalmak/ reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom,
alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, aminok,
fogalmak
amidok

Tematikai egység

Az életműködések kémiai alapjai

Órakeret
9 óra

A szerves vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése,
homológ sor, funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció,
Előzetes tudás
polimerizáció Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis
reakciók, szubsztitúció, aromás vegyületek.
Egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
A tematikai egység vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
nevelési-fejlesztési mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat,
céljai
illetve bemutatókat hoz létre.
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
 ismeri
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
építőelemeit
(kémiai
összetételét,
a
nagyobbak
alkotó
molekuláit);
 ismeri a lipid gyűjtőnevet,
tudja, hogy ebbe a csoportba
hasonló
oldhatósági
tulajdonságokkal rendelkező
vegyületek
tartoznak,
felsorolja
a
lipidek
legfontosabb
képviselőit,
felismeri azokat szerkezeti
képlet alapján, ismeri a
lipidek csoportjába tartozó
vegyületek egy-egy fontos
szerepét az élő szervezetben;
 ismeri
a
szénhidrátok
legalapvetőbb
csoportjait,
példát mond mindegyik

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Keresés digitális eszközzel
 A lipidek
 A szénhidrátok
 A fehérjék
 A nukleotidok felépítése, a
nukleinsavak
 Halmazábra, logikai térkép
készítése
a
biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek áttekintésére
 Biológiai szempontból fontos
vegyületek kivonása növényi és
állati eredetű anyagokból (pl.
színanyagok pirospaprikából
vagy hagymahéjból, cukrok
gyümölcsökből,
olajok
magvakból)
1647

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
cukorbetegség
lipidek,
sejthártya,
táplálkozás.
a
szénhidrátok
emésztése, biológiai
oxidáció
és
fotoszintézis, növényi
sejtfal,
tápanyag,
ízérzékelés,
vércukorszint.
vitaminok,
nukleinsavak, színtest,
vér, kiválasztás
aminosavak és fehérjék
tulajdonságai,
peptidkötés, enzimek
működése
sejtanyagcsere,
koenzimek,
nukleotidok, ATP és
szerepe,
öröklődés
molekuláris
alapjai,

csoportból
egy-két
képviselőre,
ismeri
a
szőlőcukor
képletét,
összefüggéseket
talál
a
szőlőcukor szerkezete és
tulajdonságai között, ismeri a
háztartásban
található
szénhidrátok besorolását a
megfelelő
csoportba,
valamint
köznapi
tulajdonságaikat
(ízük,
oldhatóságuk)
és
felhasználásukat,
összehasonlítja a keményítő
és
a
cellulóz
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait,
valamint
szerepüket a szervezetben és
a táplálékaink között;
 tudja, hogy a fehérjék
aminosavakból épülnek fel,
ismeri
az
aminosavak
általános szerkezetét és azok
legfontosabb tulajdonságait,
ismeri a fehérjék elsődleges,
másodlagos, harmadlagos és
negyedleges szerkezetét, érti
e
fajlagos
molekulák
szerkezetének kialakulását,
példát mond a fehérjék
szervezetben
és
élelmiszereinkben betöltött
szerepére, ismeri a fehérjék
kicsapásának módjait és
ennek
jelentőségét
a
mérgezések kapcsán.

 Biológiai szempontból fontos
vegyületek
kimutatása
élelmiszerekből (pl. redukáló
cukrok
kimutatása
ezüsttükörpróbával,
fehérje
kimutatása
xantoproteinreakcióval,
keményítő
kimutatása Lugol-oldattal)
 Egyszerű tanulókísérletek a
növényi eredetű olajok és az
állati
eredetű
zsírok
tulajdonságainak
megfigyelésére
 A szőlőcukor-molekula térbeli
szerkezetének
modellezése
pálcikamodell
és
webes
molekulaszerkesztő
és
megjelenítő
alkalmazások
segítségével,
a
molekula
stabilitásáért felelős tényezők
megállapítása
 Videofilm
készítése
„Szénhidrátok a háztartásban”
címmel,
bemutatva
az
otthonunkban
fellelhető
szénhidrátok csoportosítását,
eredetét, tulajdonságaikat és
felhasználásukat
 Kiselőadás az esszenciális
aminosavak jelentőségéről
 Fehérjekicsapási
reakciók
elvégzése,
fehérjeoldat
reakciója erős savval, lúggal,
könnyűés
nehézfémsók
oldatával, kicsapás alkohollal,
hővel, illetve mechanikai úton
 3D-s
fehérjeszerkezeti
modellek keresése az interneten
az elsődleges, másodlagos,
harmadlagos és negyedleges
szerkezet megfigyelésére
 Információkeresés az enzimek
szerepéről és csoportosításáról
1648

mutáció,
fehérjeszintézis
Történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek:
Alfred Nobel.
a papír

 Az enzimek működésének
szemléltetése
egyszerű
tanulókísérlettel
(pl.
a
hidrogén-peroxid
bontása
burgonyával)
 A konstitúciós képlettől a
vonalábráig – a biológiai
szempontból fontos szerves
vegyületek
ábrázolásának
gyakorlása
különböző
képletekkel,
a
szerkezet
ábrázolásának egyszerűsítései,
a kémia- és biológiaórán
használt
képletek
közötti
különbségek kiemelése
 Érvelő
vita
az
egyszer
használatos műanyag poharak,
tányérok,
evőeszközök,
valamint papírból és fából
készült társaik mellett és ellen:
„Miért váltja/válthatja fel sok
helyen a cellulóz a műanyagból
készült party kellékeket?”
Kulcsfogalmak/ lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav,
fogalmak
polipeptid, fehérjék szerkezete, nukleotidok, nukleinsavak

Tematikai egység

A fémek és vegyületeik, elektrokémia

Órakeret
12 óra

Izotóp,
magfúzió,
diffúzió,
nemesgáz-elektronszerkezet,
reakciókészség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel,
apoláris és poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. Kétszeres
Előzetes tudás
kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. Háromszoros
kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennyezés
Ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai
A tematikai egység
tárgyú, elemekkel és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek
nevelési-fejlesztési
gyűjtésére.
céljai
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

1649

Kapcsolódási pontok

 ismeri a fémrács szerkezetét és
az ebből adódó alapvető
fizikai tulajdonságokat;
 ismeri a fémek helyét a
periódusos
rendszerben,
megkülönbözteti
az
alkálifémeket,
az
alkáliföldfémeket, ismeri a
vas, az alumínium, a réz,
valamint
a
nemesfémek
legfontosabb tulajdonságait;
 kísérletek
tapasztalatainak
ismeretében értelmezi a fémek
egymáshoz
viszonyított
reakciókészségét oxigénnel,
sósavval, vízzel és más
fémionok oldatával, érti a
fémek
redukáló
sorának
felépülését, következtet fémek
reakciókészségére a sorban
elfoglalt helyük alapján;
 használja a fémek redukáló
sorát
a
fémek
tulajdonságainak
megjóslására, tulajdonságaik
alátámasztására;
 ismeri a fontosabb fémek (Na,
K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag,
Au, Zn) fizikai és kémiai
tulajdonságait;
 ismeri a fémek köznapi
szempontból
legfontosabb
vegyületeit, azok alapvető
tulajdonságait
(NaCl,
Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4,
CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3,
Fe2O3, CuSO4);
 ismer
eljárásokat
fémek
ércekből történő előállítására
(vas, alumínium);
 érti az elektromos áram és a
kémiai
reakciók
közötti
összefüggéseket:
a

 Alkotás digitális eszközökkel
 Kísérletek értelmezése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 A
rendszerező
képesség
fejlesztése
 A
digitális
kompetencia
fejlesztése
 A fémek általános jellemzése
 A fémek csoportosítása és
kémiai tulajdonságaik
 A
legfontosabb
fémvegyületek tulajdonságai
 Elektrokémiai alapismeretek








Biológia-egészségtan:
biogén elemek.
21.
gyomornedv
22.
légzés
és
fotoszintézis kapcsolata
23.
zuzmók
mint
indikátorok, a levegő
szennyezettsége
24.
a
nitrogén
körforgása,
a
baktériumok szerepe a
nitrogén körforgásban,
a levegő és a víz
szennyezettsége,
a
foszfor körforgása a
természetben, ATP, a
műtrágyák hatása a
növények fejlődésére, a
Folyamatábrák készítése a
fogak felépítése, a
nemfémes elem – nemfém- sejthártya szerkezete.
oxid – oxosav, valamint a
hidrogénbomba,
fémes elem – fém-oxid – lúg
magfúzió,
a
előállítási/levezetési sorokra tömegdefektus és az
A
fémek
legfontosabb energia kapcsolata
képviselőinek csoportosítása
különféle szempontok szerint
(pl. helyük a periódusos
25.
Fizika: fizikai
rendszerben,
színük,
tulajdonságok és a
sűrűségük,
korróziós halmazszerkezet,
hajlamuk,
keménységük atommag-stabilitás
alapján)
A köznapi élet szempontjából
az
energiafajták
legfontosabb fémek (vas, réz,
egymásba
való
alumínium, esetleg ezüst, átalakulása, elektrolízis
arany)
tulajdonságainak
megfigyelése,
vizsgálata,
összehasonlítása,
a Történelem, társadalmi
állampolgári
vizsgálatok
jegyzőkönyves és
ismeretek:
II.
dokumentálása
világháború,
a
A fémek redukáló sorának Hindenburg
léghajó
felépítése egyszerű kísérletek katasztrófája
elvégzésén keresztül – fémek Irinyi János
reakciója oxigénnel, savakkal,
vízzel,
valamint
más
Földrajz: sóbányák
fémionok vizes oldatával
a légkör szerkezete és
1650

galvánelemek
áramtermelésének
és
az
elektrolízisnek a lényegét;
 tisztában van az elektrokémiai
áramforrások felépítésével és
működésével,
ismeri
a
Daniell-elem felépítését és az
abban
végbemenő
folyamatokat,
az
elem
áramtermelését;
 ismeri az elektrolizáló cella
felépítését és az elektrolízis
lényegét a hidrogén-kloridoldat
grafitelektródos
elektrolízise kapcsán, érti,
hogy az elektromos áram
kémiai
reakciók
végbemenetelét segíti, példát
ad
ezek
gyakorlati
felhasználására
(alumíniumgyártás,
galvanizálás).

 Az alumínium, az alumínium- összetétele.
oxid, illetve az alumínium- a Föld vízkészlete, és
hidroxid
reakciójának annak szennyeződése
vizsgálata
savakkal
és
lúgokkal
 A korrózió folyamatának
egyszerű
kísérletes
szemléltetése (pl. vashuzal
nedves levegőn, alufólia
higany(II)-klorid-oldatos
kezelés
után),
információgyűjtés a korrózió
elleni
védekezés
lehetőségeiről
 Egyszerű kísérletek elvégzése
a tanult fémvegyületekkel,
majd „ismeretlen fehér por”
meghatározása
a
tanult
információk és a kísérleti
tapasztalatok alapján
 Összehasonlító
táblázat
készítése a tanult fémekről,
fémvegyületekről,
azok
tulajdonságairól
 Egyszerű galvánelemek (pl.
Daniell-elem) összeállítása,
gyümölcselemek készítése, a
bennük
végbemenő
redoxireakciók értelmezése
 Házi dolgozat vagy bemutató
készítése „A gyakorlatban
használt
elektrokémiai
áramforrások” címmel –
összetétel, felépítés, működés,
felhasználási
területek,
környezetvédelmi
vonatkozások
 „Tényleg
0%
emisszió
jellemzi
az
elektromos
autókat?” – érvelő vita
lefolytatása
 Hidrogén-klorid-oldat
elektrolizálására
alkalmas
1651

cella
összeállítása
és
működtetése
 Elektrolizáló
cella
összeállítása és működtetése –
hypo
előállítása
laboratóriumban
nátriumklorid-oldat grafitelektródos
elektrolízisével,
a
hypo
tulajdonságainak (kémhatás,
oxidáló hatás) vizsgálata
 A vízbontás és a cink-jodidoldat
elektrolízisének
kivitelezése
vagy
videofelvételen
való
megtekintése, a tapasztalatok
értelmezése
 Animáció
keresése
az
ionvándorlás szemléltetésére
 Projektmunka: „Oláh György
és a direkt metanolos
tüzelőanyagcella”
–
a
működés
bemutatása,
előnyeinek
kiemelése
a
környezet- és energiatermelés,
valamint a fenntarthatóság
szempontjából
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Működhete vízzel egy autó?” címmel
 Interaktív feladatok készítése
az
interneten
található
feladatkészítő alkalmazások
segítségével
könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, galvánelem, elektród,
Kulcsfogalmak/
akkumulátor, elektrolízis, korrózióvédelem
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

Órakeret
16 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,
fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
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Magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
A tematikai egység
keresésére;
nevelési-fejlesztési
a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat
céljai
számítógépes prezentációban mutatja be.















Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
ismeri
a
természetben
megtalálható
legfontosabb
nyersanyagokat;
érti az anyagok átalakításának
hasznát, valamint konkrét
példákat mond vegyipari
termékek előállítására;
ismeri
a
különböző
nyersanyagokból előállítható
legfontosabb termékeket;
érti, hogy az ipari (vegyipari)
termelés során különféle, akár
a
környezetre
vagy
szervezetre káros anyagok is
keletkezhetnek,
amelyek
közömbösítése,
illetve
kezelése fontos feladat;
az ismeretein alapuló tudatos
vásárlással
és
tudatos
életvitellel
képes
a
környezetének megóvására;
érti
a
mészkőalapú
építőanyagok
kémiai
összetételét és átalakulásait
(mészkő, égetett mész, oltott
mész), ismeri a beton alapvető
összetételét, előállítását és
felhasználásának lehetőségeit,
ismeri
a
legfontosabb
hőszigetelő anyagokat;
érti, hogy a fémek többsége a
természetben
vegyületek
formájában van jelen, ismeri a
legfontosabb
redukciós
eljárásokat
(szenes,

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Természettudományos
problémamegoldó képesség
fejlesztése
 Kommunikációs készségek
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Digitális készségek fejlesztése
 Tudatos fogyasztói magatartás
kialakítása
 Az egészséges életmódra
nevelés
 Az építőanyagok kémiája
 A
fémek
előállításának
módszerei
 Növényvédő
szerek
és
műtrágyák
 A kőolaj feldolgozása
 Műanyagok
 Élelmiszereink és összetevőik
 Gyógyszerek,
drogok,
doppingszerek
 Veszélyes anyagok, mérgek,
mérgezések
 Mosó-,
tisztítóés
fertőtlenítőszerek
Tudomány és áltudomány
 Összehasonlító
táblázat
készítése a cement, beton,
üveg, mészkő, fa, acél
legfontosabb tulajdonságainak
bemutatására
 Prezentáció készítése a hazai
ipar
által
felhasznált
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
energiák, atomenergia,
a
természetkárosítás
fajtáinak fizikai háttere,
elektromos áram.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.










elektrokémiai
redukció),
ismeri
a
legfontosabb
ötvözeteket, érti az ötvözetek
felhasználásának előnyeit;
ismeri a mindennapi életben
előforduló növényvédő szerek
használatának
alapvető
szabályait,
értelmezi
a
növényvédő szerek leírását,
felhasználási
útmutatóját,
példát mond a növényvédő
szerekre a múltból és a
jelenből (bordói lé, korszerű
peszticidek), ismeri ezek
hatásának elvi alapjait;
ismeri a legfontosabb (N-, P-,
K-tartalmú) műtrágyák kémiai
összetételét, előállítását és
felhasználásának
szükségességét;
ismeri
a
fosszilis
energiahordozók fogalmát és
azok legfontosabb képviselőit,
érti a kőolaj ipari lepárlásának
elvét, ismeri a legfontosabb
párlatok nevét, összetételét és
felhasználási
lehetőségeit,
példát
mond
motorhajtó
anyagokra,
ismeri
a
töltőállomásokon
kapható
üzemanyagok típusait és azok
felhasználását;
ismeri a bioüzemanyagok
legfontosabb típusait;
ismeri a műanyag fogalmát és
a
műanyagok
csoportosításának lehetőségeit
eredetük,
illetve
hővel
szemben
mutatott
viselkedésük alapján, konkrét
példákat mond műanyagokra a
környezetéből,
érti
azok
felhasználásának
előnyeit,






















legfontosabb
ércek
bemutatására
A cseppkőképződés kísérleti
modellezése,
a
cseppkő
kísérleti
úton
történő
vizsgálata
Prezentáció
készítése
a
kedvenc ásványokról, illetve
kőzetekről
Videofilm megtekintése a
vasgyártásról
Az
alumíniumgyártást
bemutató animáció keresése
az interneten
Növényvédő
szerek
címkéinek értelmezése, a
biztonságos,
körültekintő
használat
fontosságának
hangsúlyozása
Érvelő vita a műtrágyázás
szükségességének kérdéséről
Kiselőadás
a
különböző
kőolajpárlatok
felhasználásának
lehetőségeiről
Videofilm megtekintése a
hazai kőolajfeldolgozásról
Információgyűjtés
a
motorbenzin összetételéről, az
adalékanyagokról,
az
oktánszám
növelésének
lehetőségéről és korlátairól
Kiselőadás a vegyipari benzin
további feldolgozásáról, a
pirolízisről,
a
polietilén,
polipropilén,
polibutadién
gyártásáról
Érvelő vita a műanyagok
felhasználásának előnyeiről és
hátrányairól
Ötletek gyűjtése, miként
csökkenthető a mindennapi
életünk
során
használt
1654

ismeri
a
polimerizáció
fogalmát,
példát
ad
monomerekre és polimerekre,
ismeri
a
műanyagok
felhasználásának előnyeit és
hátrányait,
környezetre
gyakorolt hatásukat;
 ismeri az élelmiszereink
legfontosabb összetevőinek, a
szénhidrátoknak,
a
fehérjéknek,
valamint
a
zsíroknak és olajoknak a
molekulaszerkezetét
és
tulajdonságait, felsorolja a
háztartásban
megtalálható
legfontosabb
élelmiszerek
tápanyagait, példát mond
bizonyos
összetevők
(fehérjék, redukáló cukrok,
keményítő)
kimutatására,
ismeri
a
legfontosabb
élelmiszeradalék-csoportokat,
alapvető szinten értelmezi egy
élelmiszer-tájékoztató
címkéjét;
 ismeri
a
leggyakrabban
használt
élvezeti
szerek
(szeszes
italok,
dohánytermékek,
kávé,
energiaitalok,
drogok)
hatóanyagát, ezen szerek
használatának veszélyeit, érti
az
illegális
drogok
használatával
kapcsolatos
alapvető problémákat, példát
mond illegális drogokra,
ismeri
a
doppingszer
fogalmát, megérti és értékeli a
doppingszerekkel kapcsolatos
információkat;
 ismeri a gyógyszer fogalmát
és a gyógyszerek fontosabb
csoportjait hatásuk alapján,


















műanyag
termékek
mennyisége
Információgyűjtés a lebomló
műanyagokkal kapcsolatban
Érvekkel
alátámasztott
kiselőadás vagy bemutató
készítése
„Ezért
nem
cserélhető le az összes
műanyag
lebomló
műanyagra” címmel
Videofilm megtekintése a
gumiabroncsok előállításáról,
a hazai gumiipari vállalatokról
A
vulkanizált
gumi
kéntartalmának
kimutatása
demonstrációs kísérlettel
Celofán,
polietilén,
polipropilén, polisztirol, PVC,
PET, nylon vizsgálata (hő
hatására mutatott változás,
oldhatóság,
sűrűség),
a
vizsgálatok
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
táblázatban
történő összehasonlítása
Információgyűjtés
és
prezentációkészítés az Eszámokkal kapcsolatban
Beszélgetés kezdeményezése
a gyógyszerek lejárati ideje
betartásának fontosságáról, a
lehetséges
veszélyek
áttekintése
Kiselőadás
a
gyógyszerkutatás
és
fejlesztés folyamatáról, illetve
Richter
Gedeon
munkásságáról
Érvelő vita a homeopátiás
szerek alkalmazása mellett és
ellen
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alapvető szinten értelmezi a
gyógyszerek
mellékelt
betegtájékoztatóját;
 ismeri a méreg fogalmának
jelentését, érti az anyagok
mennyiségének jelentőségét a
mérgező hatásuk tekintetében,
példát mond növényi, állati és
szintetikus mérgekre, ismeri a
mérgek szervezetbe jutásának
lehetőségeit (tápcsatorna, bőr,
tüdő), ismeri és felismeri a
különböző
anyagok
csomagolásán a mérgező
anyag piktogramját, képes
ezeknek az anyagoknak a
felelősségteljes használatára,
ismeri a köznapi életben
előforduló
leggyakoribb
mérgeket, mérgezéseket (pl.
szén-monoxid, penészgombatoxinok, gombamérgezések,
helytelen
égetés
során
keletkező
füst
anyagai,
drogok, nehézfémek), tudja,
hogy a mérgező hatás nem az
anyag szintetikus eredetének a
következménye;
 ismeri
a
mosóés
tisztítószerek, valamint a
fertőtlenítőszerek
fogalmi
megkülönböztetését, példát
mond
a
környezetéből
gyakran
használt
mosó/tisztítószerre
és
fertőtlenítőszerre, ismeri a
szappan összetételét és a
szappangyártás módját, ismeri
a hypo kémiai összetételét és
felhasználási módját, érti a
mosószerek
mosóaktív
komponenseinek
(a

 Bemutató
készítése
a
legismertebb
kábítószerek
fizikai és pszichés hatásáról
 Véleménycikk
írása
a
doppingszerek rövid és hosszú
távú
hatásairól
és
mellékhatásairól
 Mérgezések feltérképezése az
irodalmi
művekben
(pl.
Agatha Christie műveiben)
 Kiselőadás
„Mérgezések
régen és ma” (pl. a tiszazugi
mérgezés,
polóniumos
mérgezés) címmel
 Információgyűjtés a világ
különböző
pontjain
alkalmazott
méregjelekről,
kiemelve
az
egységes
veszélyességi
jelölések
bevezetésének jelentőségét
 Információgyűjtés
a
szintetikus
mosószerek
összetételéről, a kemény és
lágy
vízben
való
alkalmazhatóságukról, a vizes
oldataik kémhatásáról, az
intelligens
molekulák
működéséről
 A vízlágyítás módszereinek
áttekintése modellkísérletek
alapján, Magyarország és
Európa
vízkeménységi
térképének elemzése
 A micellás tisztítók működési
elvének feltérképezése
 Áltudományos cikk írása egy
kitalált
termékkel
kapcsolatban
 Áltudományos gondolatokat
tartalmazó termékbemutató
kisvideó készítése egy kitalált
termékkel kapcsolatban
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felületaktív részecskéknek) a
mosásban betöltött szerepét;
ismeri a kemény víz és a lágy
víz közötti különbséget, érti a
kemény
víz
és
egyes
mosószerek
közötti
kölcsönhatás
(kicsapódás)
folyamatát;
érti
a
különbséget
a
tudományos
és
az
áltudományos
információk
között, konkrét példát mond a
köznapi életből tudományos
és áltudományos ismeretekre,
információkra;
ismeri
a
tudományos
megközelítés
lényegét
(objektivitás,
reprodukálhatóság,
ellenőrizhetőség,
bizonyíthatóság);
látja
az
áltudományos
megközelítés
lényegét
(feltételezés, szubjektivitás,
bizonyítatlanság), felismeri az
áltudományosságra
utaló
legfontosabb jeleket.

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú
Kulcsfogalmak/
műanyag, vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány,
fogalmak
áltudomány

Tematikai egység

Környezeti kémia és környezetvédelem

Órakeret
6 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete
Előzetes tudás

Az energiaforrások áttekintése a kémia szempontjából,
környezettudatosság szempontjainak érvényesítésével.

A tematikai egység A különböző, megbízható forrásokból
nevelési-fejlesztési számítógépes prezentációban mutatja be
céljai
Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
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gyűjtött

a

információkat

Kapcsolódási pontok

 példákkal
szemlélteti
az
emberiség legégetőbb globális
problémáit
(globális
éghajlatváltozás, ózonlyuk,
ivóvízkészlet
csökkenése,
energiaforrások kimerülése)
és azok kémiai vonatkozásait;
 ismeri az emberiség előtt álló
legnagyobb
kihívásokat,
kiemelten
azok
kémiai
vonatkozásaira
(energiahordozók,
környezetszennyezés,
fenntarthatóság, új anyagok
előállítása);
 példákon keresztül szemlélteti
az antropogén tevékenységek
kémiai
vonatkozású
környezeti következményeit;
 kiselőadás vagy projektmunka
keretében mutatja be a XX.
század
néhány
nagy
környezeti katasztrófáját, és
azt, hogy milyen tanulságokat
vonhatunk
le
azok
megismeréséből;
 érti
a
környezetünk
megóvásának jelentőségét az
emberi
civilizáció
fennmaradása szempontjából;
 ismeri a zöld kémia lényegét,
a környezetbarát folyamatok
előtérbe helyezését, példákat
mond újonnan előállított, az
emberiség jólétét befolyásoló
anyagokra
(pl.
új
gyógyszerek,
lebomló
műanyagok,
intelligens
textíliák);
 alapvető szinten ismeri a
természetes
környezetet
felépítő légkör, vízburok,

 Környezettudatos szemlélet
fejlesztése
 Vitakészség fejlesztése
 Problémamegoldó
készség
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
 Alkotás digitális eszközökkel
 Kommunikációs
készség
fejlesztése
 A légkör kémiája
 A természetes vizek kémiája
 A talaj kémiája
 A hulladékok
Új kihívások: ember, társadalom,
környezet és kémia

Biológia-egészségtan:
fenntarthatóság,
környezetszennyezés,
levegő-,
vízés
talajszennyezés.

Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége,
energiatermelési
eljárások, hatásfok, a
környezettudatos
magatartás
fizikai
alapjai,
energiatakarékos
eljárások,
energiatermelés
módjai, kockázatai, víz, szél-, nap- és fosszilis
 Kiselőadás vagy bemutató energiák, atomenergia,
a
természetkárosítás
készítése „Az emberiség
fajtáinak fizikai háttere,
legégetőbb
globális elektromos áram.
problémái” címmel
 A lakóhely környezetében Földrajz:
működő
környezettudatos fenntarthatóság,
cégek,
vállalatok környezetkárosító
meglátogatása, a látottakról anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
prezentáció készítése
 A
környezettudatosságot környezetkárosítás.
hangsúlyozó témanap vagy
témahét szervezése
 Projekt: „A XX. század nagy
környezeti katasztrófái”, a
projekt
tartalmának
bemutatása
kiselőadás
formájában
 Információgyűjtés a zöld
kémia elveivel kapcsolatban, a
nehezebben teljesíthető célok
előtt
álló
akadályok
megismerése
 Logikai térkép készítése a
légkört felépítő összetevőkről
és
a
leggyakoribb
szennyezőkről
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kőzetburok és élővilág kémiai
összetételét;
ismeri
a
legfontosabb
környezetszennyező
forrásokat és anyagokat,
valamint
ezeknek
az
anyagoknak a környezetre
gyakorolt hatását;
ismeri a légkör kémiai
összetételét és az azt alkotó
gázok
legfontosabb
tulajdonságait, példákat mond
a légkör élőlényekre és
élettelen
környezetre
gyakorolt hatásaira, ismeri a
legfontosabb
légszennyező
gázokat,
azok
alapvető
tulajdonságait, valamint az
általuk
okozott
környezetszennyező
hatásokat, ismeri a légkört
érintő globális környezeti
problémák kémiai hátterét és
ezen problémák megoldására
tett erőfeszítéseket;
ismeri a természetes vizek
típusait, azok legfontosabb
kémiai összetevőit a víz
körforgásának
és
tulajdonságainak
tükrében,
példákat mond vízszennyező
anyagokra, azok forrására, a
szennyezés
lehetséges
következményeire, ismeri a
víztisztítás
folyamatának
alapvető lépéseit, valamint a
tiszta ivóvíz előállításának
módját;
érti a kőzetek és a környezeti
tényezők talajképző szerepét,
példát
mond
alapvető
kőzetekre, ásványokra, érti a
hulladék és a szemét fogalmi

 Javaslatok
gyűjtése
a
légszennyezettség
csökkentésével kapcsolatban
 Poszter készítése a helyi vagy
regionális vízmű ivóvízelőállítási módjáról, illetve
szennyvíztisztítási eljárásáról
 Egy
akváriumi
szűrő
működésének vizsgálata
 A talajszennyezés egyszerű
modellezése
 Projekt
vagy
videofilm
készítése „Hogyan érhető el a
hulladékmentes élet?” címmel
 Videofilm megtekintése a
hulladékok
újrahasznosításáról

1659

megkülönböztetését, ismeri a
hulladékok típusait, kezelésük
módját, környezetre gyakorolt
hatásukat;
 példákkal szemlélteti egyes
kémiai technológiák, illetve
bizonyos
anyagok
felhasználásának környezetre
gyakorolt pozitív és negatív
hatásait.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

zöld kémia

A fejlesztés várt eredményei a négy évfolyamos ciklus végén
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatához
elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, összefüggéseket és törvényszerűségeket, a
legfontosabb szerves és szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek esetében a
funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a tudományos és az áltudományos
megközelítés közötti különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik
alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával
önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt
érthető formában közönség előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb problémák és
számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az
egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni
ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni
a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltudományos
cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő
állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára.
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Célok

A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a gyakorlati
alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a sikeres életpálya
építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához, alkalmazásához és
továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák a szakirányú felsőfokú
tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók számára a Nemzeti alaptanterv a 11.
évfolyamon heti két órában újabb természettudományos tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása
alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia, fizika, földrajz és kémia) vagy integrált
természettudományos program keretében, a mindennapokban megjelenő természettudományos
kérdések és problémák mentén, a tanulói aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát
előtérbe helyező tantárgyak közül választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális ismeretek
további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az egyes témakörök
közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható hatásait. Újra megvilágítják
azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve a közeljövőben szembenéz. Az
emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel
alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség
nyílik a természettudományos megismerés művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak
bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére, hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban
használják a természettudományos fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő
eszközeinket. A tanulás során érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt
segítséget a tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához.
A tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom mennyisége
áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos munkájának, illetve
egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott támogatás. A
kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg, amelyek mentén a tanulási
folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak a tanulókkal való közös munka
optimális megtervezéséhez.

Kompetenciák

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli a
hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megjelenő, a
kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt természettudományos információkat
társaival megosztja.
Kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiához
kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulajdonságokkal, a
környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos médiatartalmakat, prezentációkat
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hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy
általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és korosztálya számára.
Digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai tárgyú
tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott adatok
kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen értelmezhetők
az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző témakörökben. A
tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős és etikus módon.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot szerez
a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések meghozatalában.
A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi,
miközben fejlődik absztrakciós készsége. A mérlegelő elemzések során összefüggéseket vesz észre, okokozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos
tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló felismeri
feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket,
illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló a
projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a tapasztalatok,
eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége során
elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a feladatkörét érintő
változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a hétköznapi életben
előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez mérten hozzájárul a
problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal,
a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja,
azokat elfogadja vagy cáfolja.

Értékelés

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben sajátította el a
kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó képessége elméleti és
gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati alkalmazásának fontosságát, képes-e
megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és értékelése.
Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett
értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli teljesítményét. A szóbeli
megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések, kiselőadások, stb…. Az írásbeli
számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek
mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított
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képességekről valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter,
plakát, prezentáció, vers, ének stb.) létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli
számonkérések értékelése az alábbi százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50%
közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.

Órakeretek évfolyamok szerint:

Évfolyam

Heti órakeret

Éves órakeret

11.

2

72

11. évfolyam

A választható kémia modul célja, hogy a tanulókban – részben előzetes ismereteikre építve – kialakítsa
a természettudományokkal – és benne a kémiával – kapcsolatos holisztikus szemléletmódot. Ez lehetővé
teszi, hogy ne csak egy részletproblémával foglalkozzanak, hanem elhelyezzék azt a
természettudományok, sőt a társadalom egészében is. Mindez szükséges ahhoz, hogy a tanulók a
fenntarthatósággal, a globális kihívásokkal szemben megfelelően érzékenyek legyenek, és tevőlegesen
is részt vehessenek azok kezelésében, megoldásában. A feldolgozandó témakörök életközeliek és –
remélhetőleg – a tanulók számára érdekesek, olykor hasznosak is.
A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév rendjében
meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.

Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét

Tananyagbeosztás:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Kémia mindenhol

18

Különleges és veszélyes anyagok

19

Kémiai mítoszok nyomában

17

Utazás a Nobel-díj körül

6
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Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság

8

Témahét

4

Összes óraszám:

72
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Tematikai egység

Előzetes tudás

Kémia mindenhol

Órakeret
18 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismerete, a
háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai reakciók
ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 egyszerű vizsgálatai alapján kiselőadásban vagy poszter segítségével
A tematikai egység
bemutatja néhány közismert természetes és mesterséges élelmiszer
nevelési-fejlesztési
összetételét;
céljai
 ismeri és egyszerű példákkal szemlélteti az élelmiszeripar
leggyakrabban alkalmazott állagjavító, illetve tartósító eljárásait;
 kiselőadásban bemutatja a legfontosabb tisztítószerek összetételét,
illetve szakszerű használatát;
 ismeri a víz különleges tulajdonságait, mint a felületi feszültség,
hőkapacitás, kölcsönhatások bizonyos anyagokkal;
 ismeri és példákkal szemlélteti a víz kémiai reakciókban betöltött
lehetséges szerepeit;
 érveket sorakoztat fel a hagyományos és az alternatív üzemanyagok
alkalmazása mellett és ellen;
 kiselőadásban bemutatja a hazai gyógyszeripar vívmányait.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)

 Kémia a konyhában
 A tisztálkodás anyagai
 A
víz
különleges
tulajdonságai
 A víz lehetséges szerepei egy
kémiai reakcióban
 Gyógyszereink a régmúltban,
a jelenben és a jövőben
 Az élelmiszerek kémiája
 Élelmiszerek előállítása

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások

 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
ízlelés, szaglás,
tapintás, látás.
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,

 Vegyszerek a háztartásban

 Információkeresés digitális
eszközzel
 A természetes és mesterséges
ételfestékek
előállítási
módjainak feltérképezése az
internet
segítségével,
természetes
ételfestékek
kinyerése
egyszerű
tanulókísérlettel,
a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése
 Információgyűjtés azokról a
kereskedelemben általánosan
bevett eljárásokról, melyek
által
a
különböző
élelmiszerek
frissebbnek
tűnnek
 Poszter vagy kiselőadás
készítése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, a
cukrozott
és
a
light
üdítőitalok, a narancslé,
illetve
a
vörösbor
összetételéről
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, az
üdítőitalok, a narancslé,
illetve a vörösbor néhány
összetevőjének kimutatására,
a vizsgálatok szakszerű
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése, a
következtetések
levonása,
általánosítás
 Egyszerű
tanulókísérlet
elvégzése a sóban található
jódtartalmú
vegyület
jelenlétének kimutatására, a
vegyület
összetételének
meghatározására
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anyagcserefolyamatok, tápanyag.
Fizika: a táplálékok
energiatartalma.
Biológia-egészségtan:
tudatos fogyasztói
szokások,
fenntarthatóság.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége.
Fizika: felületi feszültség,
viszkozitás

 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a pácolás kémiai
hátteréről
 A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a fogkrémek, a
tusfürdők, a samponok, a
szappanok, az arcszeszek,
illetve
a
szájvizek
összetételének bemutatására
 Egyszerű
tanulókísérlet
mosószer
kinyerésére
vadgesztenyéből, a kinyert
mosószer kipróbálása, a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
értelmezése,
általános
következtetések
megfogalmazása
 A háztartásban előforduló
vegyszerekkel kapcsolatos
interaktív feladat készítése
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a felületi feszültség
bemutatására
(gemkapocs
vagy őrölt bors a víz
felszínén,
„Mennyi
gemkapocs fér el egy
színültig töltött pohárban?”,
különböző
oldószerek
párolgási
sebességének
vizsgálata), a vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
 Animáció keresése vagy
készítése a felületi feszültség
szemléltetésére
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 Tanulókísérlet tervezése a
víz, az alkohol, az éter, az
étolaj, illetve a benzin
viszkozitásának
összehasonlítására,
hipotézisalkotás,
a
tapasztalatok összevetése az
előzetes
feltevéssel,
a
magyarázatok
kémiai
hátterének
megadása,
a
következtetések levonása
 A
vízzel
kapcsolatos
kísérletgyűjtemény
összeállítása az interneten
található,
megbízható
forrásból
származó,
tartalmilag
helyes
videofelvételekből
 Logikai térkép készítése a víz
kémiai reakciókban betöltött
lehetséges
szerepeivel
(reaktáns,
termék,
katalizátor) kapcsolatosan
 Tanulókísérletek elvégzése
vízre
érzékeny
műanyagokkal kapcsolatban
(a
pelenkatöltet
viselkedésének vizsgálata, a
mágikus jósló hal – Fortune
Teller Miracle Fish –
működésének vizsgálata), a
vizsgálatok
narrált
videofilmes dokumentálása
 Információgyűjtés,
illetve
kisfilmek megtekintése a
légzsákok működéséről
 Poszter készítése a kevésbé
szokványos járművek (pl.
rakéták)
üzemanyagainak
összetételével kapcsolatosan
 Információgyűjtés
és
bemutatókészítés
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„Orvosságok a régmúltban és
napjainkban” címmel
 Kiselőadás
a
mai
gyógyszerkutatásról,
a
gyógyszerfejlesztés
kérdéseiről, a nagy hazai
gyógyszercégekről
 Filmelemzés
a
gyógyszerkutatásról, a jövő
gyógyszereiről
Kulcsfogalmak/ pácsó, felületi feszültség, viszkozitás
fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Különleges és veszélyes anyagok

Órakeret
19 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismerete,
életműködések ismerete.

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 projektmunka keretében mutatja be a bűnügyi helyszínelés kémiához
A tematikai egység
kötődő vizsgálatait;
nevelési-fejlesztési
 érti a vér- és vizeletvizsgálat fontosságát, ismeri a vér- és
céljai
vizeletvizsgálati lelet felépítését;
 érvelni tud a teljesítményfokozó szerek használatával szemben;
 kiselőadásban mutatja be a természetes és szintetikus kábítószerek
használata során kialakuló fizikai és pszichés függőségeket;
 a természetes és mesterséges mérgeket a megfelelő csoportba sorolja,
ismeri a gyakoribb vagy közismertebb mérgek mérgezési tüneteit;
 érti, hogy egy vegyület mérgező tulajdonsága nem a vegyület
eredetétől függ;
 projektmunka során beszámol a legismertebb vegyi fegyverek
összetételéről, az alkalmazásuk történelmi és politikai jelentőségéről;
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 projektmunka keretében beszámol a különböző robbanóanyagokról,
a bányászati és katonai alkalmazási területekről;
 tanári felügyelettel, megbízható leírás alapján elvégez egyszerű,
tűzjelenséggel járó látványos kísérleteket;
 beszámol néhány különleges anyag tulajdonságáról.

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások






A vér és a vizelet
Mérgek, mérgezések
Vegyi fegyverek
Robbanó és gyújtó hatású
anyagok
 Pirotechnikai anyagok
 Különleges anyagok

 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 A
társakkal
való
együttműködés fejlesztése
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 A
rendszerezőképesség
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 Projektfeladat „Helyszínelő
leszek!” címmel
 Információgyűjtés a vér
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. vércukorszint,
alkohol,
kábítószer,
gyógyszer, méreg) gyorsan
igazolható; bemutató vagy
poszter
készítése
az
összegyűjtött információkról
 Információgyűjtés a vizelet
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. aceton, kábítószer,
doppingszer,
gyógyszer,
méreg) gyorsan igazolható;
bemutató
vagy
poszter
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Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,
tápanyag,
mérgezések
élettani okai. Növényi és
állati mérgek.

















készítése az összegyűjtött
információkról
Rövid
videofelvételek
megtekintése a vér-, illetve
vizeletvizsgálatról
Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Egy időre
vagy örökre tiltsák el a
teljesítményfokozó
sportolót?” címmel
Kiselőadás „Természetes és
szintetikus
tudatmódosító
szerek” címmel
A kábítószerpótló anyagok
feltérképezése,
az
összegyűjtött
információk
bemutatása
poszter
segítségével
Kábítószerekkel
és
kábítószerpótló anyagokkal
kapcsolatos informatív és
érdekes filmek keresése az
interneten,
azok
közös
megtekintése, megbeszélése
Információgyűjtés
a
különböző
mérgek
(báriumvegyületek,
arzénvegyületek, cianidok,
ólomvegyületek,
atropin,
ricin, kadmiumvegyületek,
higanyvegyületek)
működéséről;
poszter
készítése
Mérgező növények, növényi
mérgek, információgyűjtés a
szabadon termő növények
gyűjtéséről, az esetleges
kockázatokról
Mérgező
gombák
(nagygombák,
penészgombák),
gombamérgezések,
a
legveszélyesebb
gombák
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méreganyagai, hatásuk, a
mérgezés
elkerülése,
gyógykezelés
Állati mérgek, mérgezések,
csalánozók, pókok, skorpiók,
kígyók mérgei, esetleges
ellenszerek
Projektfeladat „Mérgezések a
múltban és napjainkban”
címmel
Fémionok és anionok vizes
oldatokból egymás mellett
történő kimutatása egyszerű
tanulókísérletekkel,
a
tapasztalatok dokumentálása
és értelmezése, általános
következtetések levonása, a
fémionok
csoportokba
sorolása
Projektfeladat
„Vegyi
fegyverek” címmel
Kiselőadás a könnygázokról,
ingerlő harci anyagokról,
hólyaghúzó harci anyagokról,
idegmérgekről
A bináris vegyi fegyverek
működésének feltérképezése
Kisfilm megtekintése a II.
világháborúban alkalmazott
gázkamrákról
Kiselőadás vagy bemutató
készítése
a
gázálarcok
működésének szemléltetésére
Információgyűjtés a lőporról,
a dinamitról, az iniciáló
anyagokról,
illetve
az
ammónium-nitrát
alapú
robbanóanyagokról
Kiselőadás
a
dinamit
kifejlesztéséről, a harci és
bányászati felhasználásáról
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 Kisfilm
megtekintése
a
Molotov-koktél, illetve a
napalm működéséről
 Prezentáció
készítése
a
pirotechnikai
anyagokról
(tűzijáték, gyufa, villanó
keverékek,
csillagszórók,
bengáli
tűz,
görögtűz,
petárdák), a pirotechnikai
anyagok biztonságos és
legális
használatának
hangsúlyozása
 Beszélgetés
az
otthoni,
ellenőrzés nélkül végzett
kísérletek veszélyeiről
 Csillagszórók készítése és
kipróbálása
tanulókísérletben, a kísérlet
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása,
a
tapasztalatok
alapján
egyszerű
következtetések
levonása
 Kisfilm
megtekintése
a
tűzijátékok működéséről, a
tűzijátékbombákban található
keverék összetételéről
 Kiselőadás a tűzoltás elvi
alapjairól,
a
tűzoltó
anyagokról,
a
tűzoltó
készülékek működéséről
 Poszter
készítése
az
aerogélekről,
illetve
a
speciális
gyurmák
összetételéről
 Információgyűjtés illóolajok
növényekből
történő
kinyeréséről,
egyszerű
tanulókísérlet elvégzése, a
vizsgálat dokumentálása
 Kiselőadás a biológiailag
lebomló
műanyagok
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összetételéről, a lebomlás
folyamatáról
 Interaktív feladat készítése a
különböző veszélyes és
különleges
anyagokkal
kapcsolatban
 Film megtekintése vagy
információgyűjtés a 21.
század korszerű anyagairól,
az ún. intelligens anyagokról
akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, LD50, letális koncentráció, LC50,

Kulcsfogalmak/ könnygáz, idegméreg, vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló anyag,
fogalmak
intelligens anyagok

Tematikai egység

Kémiai mítoszok nyomában

Órakeret
17 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,
Előzetes tudás

információ internetes források segítségével.

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
A tematikai egység
 érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk
nevelési-fejlesztési
között, konkrét példákat mond a köznapi életből tudományos és
céljai
áltudományos ismeretekre, információkra;
 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás,
reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság);
 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés,
szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra
utaló legfontosabb jeleket;
 meggyőzően érvel a tudományos bizonyítás jelentősége mellett.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
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 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
feldolgozása
 A biogazdálkodás
 „A természetes egészséges, a
mesterséges káros”
 „Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?”
 „Lehet-e okos (smart) a víz?”
 Ivóvízszennyezés
 Vízzel
kapcsolatos
problémák
 Méregtelenítés és homeopátia
 Az egészséges élelmiszerek
 Bioüzemanyagok

 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
kiselőadás
formájában
történő feldolgozása
 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
szerepjátékszerű feldolgozása
 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
esszé
formában
történő
feldolgozása
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Jobbak a
biozöldségek?” címmel
 Érvelő
beszélgetés
lefolytatása „A természetes
egészséges, a mesterséges
káros” címmel, ellenpéldák
gyűjtése
 Érvelő
beszélgetés
„Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?” címmel
 Kiselőadás „Lehet-e okos
(smart) a víz?” címmel
 Érvelő esszé készítése a
méregtelenítés kérdésében
 Érvelő
beszélgetés
a
homeopátia kérdéskörében
 Szerepjátékkal egybekötött
diskurzus „Melyik a jobb: a
margarin vagy a vaj?” címmel
 Adatgyűjtés
a
„francia
paradoxon” témakörében
 Érvelő
beszélgetés
az
élelmiszer-adalékok káros és
hasznos tulajdonságáról
 Érvelő esszé készítése a
bioüzemanyagokról
 Kémiai
ismeretekkel
kapcsolatos
„városi
legendák”
gyűjtése,
kiselőadásban
történő
bemutatása
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Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,
tápanyag,
mérgezések
élettani okai.
Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.
Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.
Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai

 Szerepjátékkal egybekötött
beszélgetés „Melyik a jobb:
az
ásványvíz
vagy
a
csapvíz?” címmel
 Érvelő esszé készítése az
arzénnal
szennyezett
magyarországi vizekről
 Kiselőadás
tartása
a
csodavizekről
(pi-víz,
csökkentett
deutériumtartalmú
víz,
oxigénben dúsított víz stb.) és
azok vélt jótékony hatásáról,
valamint annak cáfolatáról
 Szerepjátékkal
kombinált
beszélgetés a műanyagok
használatának előnyeiről és
hátrányairól
 Egyszerű kísérlet elvégzése a
víz
„szennyezettségének”
kimutatására:
víz
elektrolízise vaselektródok
között
 Beszélgetés „Lehet-e tűzvész
az űrhajókon?” témában
Kulcsfogalmak/ transzzsírsavak, bioetanol, biodízel
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Utazás a Nobel-díj körül

Órakeret 6
óra

A tudományos kutatás elvi alapjai, információ internetes források segítségével.

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
A tematikai egység
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
nevelési-fejlesztési
 érti, hogy egy sikeres kutatási eredmény sokszor hosszú évek egyéni
céljai
és csapatmunkájának a gyümölcse;
 kiselőadásban beszámol néhány nemzetközileg elismert hazai és
külföldi kutató tevékenységéről, az elért eredményekről;
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 példákat mond magyar Nobel-díjasokra, nagy vonalakban ismeri az
elismert eredményüket;
 példákat mond kémiai Nobel-díjasokra, megjelölve a kémia terén
elért sikereiket.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások

 A Nobel-díj
 Kémiai Nobel-díjasok

 Holisztikus
szemlélet Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel
 Alfred Nobel életútjának
ismertetése
kiselőadás
keretében
 Szerepjáték Alfred Nobel
életének néhány epizódjával
kapcsolatban
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése
„Lehet-e
békedíjat elnevezni arról, aki
a dinamitot kifejlesztette?”
címmel
 Adatok
gyűjtése
olyan
kémikusokról,
akik
bár
megérdemelték
volna,
mégsem kaptak Nobel-díjat
 Néhány kiválasztott Nobeldíjas kémikus életének és
munkásságának feldolgozása
 Akik több Nobel-díjat is
kaptak: a Curie-házaspár
életének és munkásságának
feldolgozása
 Akitől majdnem visszavonták
a kémiai Nobel-díjat: érvelő
beszélgetés Fritz Haber
ellentmondásos
munkásságáról
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 Miért csak a DNS-molekula
szerkezetének meghatározása
után 9 évvel adtak ezért a
felfedezésért orvosi Nobeldíjat? – kiselőadás tartása
 Magyar származású kémiai
Nobel-díjasok:
poszter
készítése
 A Szent-Györgyi Alberttel
készült interjú megtekintése
és megbeszélése
Kulcsfogalmak/ Nincs új fogalom.
fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság

Órakeret 8
óra

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, a természetben előforduló
anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete fegyelmezett és biztonságos
kísérletezés.

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 ismeri a globális klímaváltozás következményeit, érti az emberiség
előtt álló globális probléma kezelésének halaszthatatlanságát;
A tematikai egység  meggyőzően érvel az élhető környezet fenntartásának szükségessége
nevelési-fejlesztési
mellett;
céljai
 életciklus-elemzéseket végez néhány, a mindennapokban használt
termék esetében;
 a kibocsátott háztartási hulladék mennyiségének csökkentését
megtervezi;
 ismeri a különböző alternatív energiaforrások előnyeit és hátrányait,
valamint az energiaforrásokhoz történő hozzáférés, illetve a
felhasználás esetleges korlátait.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, Fejlesztési
követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások

 Az
élhető
környezet
fenntartása
 A tiszta víz problémája

 Holisztikus
fejlesztése
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szemlélet Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,

 A hulladékok termelése és
kezelése
 Alternatív energiák a jövőben

 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel

környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Fizika: Naprendszer,

 Információgyűjtés a légkör
összetétele és a klíma
kapcsolatáról a földtörténeti
és történelmi korokból
 A
klímaváltozással
kapcsolatos
aktuális
híradások
(újságcikkek,
digitális hírportálok cikkei,
médiatartalmak) keresése
 Grafikonok, adatok elemzése
a
klímaváltozást
okozó
gázokkal,
valamint
a
klímaváltozás
következményeivel
kapcsolatban
 Beszélgetés a klímaváltozás
következményeiről és az
alkalmazkodás
lehetséges
módjairól
egyéni
és
közösségi szinten
 A
Föld
vízkészleteinek
bemutatása, azok kémiai
összetételének,
felhasználhatóságának
lehetőségei
 Információkeresés a Föld
vízháztartásának változásáról
és az ehhez kötődő társadalmi
és gazdasági kérdésekről
 Információgyűjtés a helyi
vezetékes
víz
kémiai
összetételével,
annak
ellenőrzésével kapcsolatban,
az adatok összehasonlítása
más
terület/település
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atommag, a
természetkárosítás
fajtáinak fizikai
háttere, elektromos
áram.
Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.

















vezetékes vizével, illetve a
kereskedelemben
kapható
palackos vizekkel
Egy termék (pl. PET palack
vagy
mobiltelefon)
életciklusának
elemzése,
bemutatása poszteren vagy
digitális eszközön
Videofilm megtekintése a
tervezett elavulásról, érvelő
párbeszéd annak előnyeiről és
hátrányairól
„Gyenge
láncszemek
a
termékekben”
címmel
gyűjtőmunka a háztartásban
fellelhető, valószínűsíthetően
a
tervezett
elavulásnak
áldozatul eső tárgyakról, azok
bemutatása
Videofilm készítése egy
helyi,
hulladékokkal
kapcsolatos
problémáról,
valamint terv készítése a
lehetséges megoldásra
Interjú készítése egy helyi
vállalkozóval, politikussal,
tisztségviselővel egy aktuális
helyi környezeti problémáról,
valamint annak megoldási
lehetőségeiről
Saját lakóház energetikai
korszerűsítésének
megtervezése
bekerülési
adatokkal alátámasztva
A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
Egyéni vagy családi terv
készítése a fenntarthatóbb
életmód kialakítására (otthon,
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táplálkozás,
fogyasztás,
tudatos
vásárlás,
hulladékkezelés,
energiatakarékosság,
közlekedés stb.)
 Projektfeladat: Egy élhető és
fenntartható
település
megtervezése
Kulcsfogalmak/ életciklus-elemzés, tervezett elavulás
fogalmak

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon történő
magyarázatához
elengedhetetlenül
fontos
modelleket,
fogalmakat,
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és szervetlen
vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, előállítását, gyakorlati
jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyületek
esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szerepét, a
tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és
kölcsönhatásaik alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus
A fejlesztés várt felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli
eredményei a tanév összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség előtt is
végén
bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz
és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására,
tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek
eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve
áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt
formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni,
mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja
életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések
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meghozatalára.
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Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
Évfolyam:

11. évfolyam
Tantárgy:

Természettudomány - Kémia
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020.09.01
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Célok
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
Kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
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tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
Digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot
szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések
meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő
kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A mérlegelő elemzések
során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb
általánosításokat fogalmaz meg.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos
tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló
felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző
tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet
vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.
Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
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kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.
Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
11.

Heti
órakeret
2

Éves
órakeret
72

11. évfolyam
A választható kémia modul célja, hogy a tanulókban – részben előzetes ismereteikre építve –
kialakítsa a természettudományokkal – és benne a kémiával – kapcsolatos holisztikus
szemléletmódot. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak egy részletproblémával foglalkozzanak, hanem
elhelyezzék azt a természettudományok, sőt a társadalom egészében is. Mindez szükséges
ahhoz, hogy a tanulók a fenntarthatósággal, a globális kihívásokkal szemben megfelelően
érzékenyek legyenek, és tevőlegesen is részt vehessenek azok kezelésében, megoldásában. A
feldolgozandó témakörök életközeliek és – remélhetőleg – a tanulók számára érdekesek, olykor
hasznosak is.
A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör neve
Kémia mindenhol
Különleges és veszélyes anyagok
Kémiai mítoszok nyomában
Utazás a Nobel-díj körül
Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság
Témahét
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
18
19
17
6
8
4
72
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Tematikai egység

Kémia mindenhol

Órakeret
18 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, a háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői,
Előzetes tudás
kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 egyszerű vizsgálatai alapján kiselőadásban vagy poszter segítségével
bemutatja néhány közismert természetes és mesterséges élelmiszer
A tematikai egység
összetételét;
nevelési-fejlesztési
 ismeri és egyszerű példákkal szemlélteti az élelmiszeripar
céljai
leggyakrabban alkalmazott állagjavító, illetve tartósító eljárásait;
 kiselőadásban bemutatja a legfontosabb tisztítószerek összetételét,
illetve szakszerű használatát;
 ismeri a víz különleges tulajdonságait, mint a felületi feszültség,
hőkapacitás, kölcsönhatások bizonyos anyagokkal;
 ismeri és példákkal szemlélteti a víz kémiai reakciókban betöltött
lehetséges szerepeit;
 érveket sorakoztat fel a hagyományos és az alternatív üzemanyagok
alkalmazása mellett és ellen;
 kiselőadásban bemutatja a hazai gyógyszeripar vívmányait.









Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Kémia a konyhában
A tisztálkodás anyagai
A
víz
különleges
tulajdonságai
A víz lehetséges szerepei egy
kémiai reakcióban
Gyógyszereink a régmúltban,
a jelenben és a jövőben
Az élelmiszerek kémiája
Élelmiszerek előállítása

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
ízlelés, szaglás,
tapintás, látás.
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok, tápanyag.
Fizika: a táplálékok
energiatartalma.

 Vegyszerek a háztartásban

 Információkeresés digitális
eszközzel
 A természetes és mesterséges
ételfestékek
előállítási
módjainak feltérképezése az
internet
segítségével,
természetes
ételfestékek
kinyerése
egyszerű
tanulókísérlettel,
a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése
 Információgyűjtés azokról a
kereskedelemben általánosan
bevett eljárásokról, melyek
által
a
különböző
élelmiszerek
frissebbnek
tűnnek
 Poszter vagy kiselőadás
készítése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, a
cukrozott
és
a
light
üdítőitalok, a narancslé,
illetve
a
vörösbor
összetételéről
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, az
üdítőitalok, a narancslé,
illetve a vörösbor néhány
összetevőjének kimutatására,
a vizsgálatok szakszerű
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése, a
következtetések
levonása,
általánosítás
 Egyszerű
tanulókísérlet
elvégzése a sóban található
jódtartalmú
vegyület
jelenlétének kimutatására, a
vegyület
összetételének
meghatározására
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Biológia-egészségtan:
tudatos fogyasztói
szokások,
fenntarthatóság.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége.
Fizika:
felületi
feszültség, viszkozitás

 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a pácolás kémiai
hátteréről
 A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a fogkrémek, a
tusfürdők, a samponok, a
szappanok, az arcszeszek,
illetve
a
szájvizek
összetételének bemutatására
 Egyszerű
tanulókísérlet
mosószer
kinyerésére
vadgesztenyéből, a kinyert
mosószer kipróbálása, a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
értelmezése,
általános
következtetések
megfogalmazása
 A háztartásban előforduló
vegyszerekkel kapcsolatos
interaktív feladat készítése
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a felületi feszültség
bemutatására
(gemkapocs
vagy őrölt bors a víz
felszínén,
„Mennyi
gemkapocs fér el egy
színültig töltött pohárban?”,
különböző
oldószerek
párolgási
sebességének
vizsgálata), a vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
 Animáció keresése vagy
készítése a felületi feszültség
szemléltetésére
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 Tanulókísérlet tervezése a
víz, az alkohol, az éter, az
étolaj, illetve a benzin
viszkozitásának
összehasonlítására,
hipotézisalkotás,
a
tapasztalatok összevetése az
előzetes
feltevéssel,
a
magyarázatok
kémiai
hátterének
megadása,
a
következtetések levonása
 A
vízzel
kapcsolatos
kísérletgyűjtemény
összeállítása az interneten
található,
megbízható
forrásból
származó,
tartalmilag
helyes
videofelvételekből
 Logikai térkép készítése a víz
kémiai reakciókban betöltött
lehetséges
szerepeivel
(reaktáns,
termék,
katalizátor) kapcsolatosan
 Tanulókísérletek elvégzése
vízre
érzékeny
műanyagokkal kapcsolatban
(a
pelenkatöltet
viselkedésének vizsgálata, a
mágikus jósló hal – Fortune
Teller Miracle Fish –
működésének vizsgálata), a
vizsgálatok
narrált
videofilmes dokumentálása
 Információgyűjtés,
illetve
kisfilmek megtekintése a
légzsákok működéséről
 Poszter készítése a kevésbé
szokványos járművek (pl.
rakéták)
üzemanyagainak
összetételével kapcsolatosan
 Információgyűjtés
és
bemutatókészítés
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„Orvosságok a régmúltban és
napjainkban” címmel
 Kiselőadás
a
mai
gyógyszerkutatásról,
a
gyógyszerfejlesztés
kérdéseiről, a nagy hazai
gyógyszercégekről
 Filmelemzés
a
gyógyszerkutatásról, a jövő
gyógyszereiről
Kulcsfogalmak/ pácsó, felületi feszültség, viszkozitás
fogalmak

Tematikai egység

Különleges és veszélyes anyagok

Órakeret
19 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, életműködések ismerete.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 projektmunka keretében mutatja be a bűnügyi helyszínelés kémiához
kötődő vizsgálatait;
A tematikai egység  érti a vér- és vizeletvizsgálat fontosságát, ismeri a vér- és
nevelési-fejlesztési
vizeletvizsgálati lelet felépítését;
céljai
 érvelni tud a teljesítményfokozó szerek használatával szemben;
 kiselőadásban mutatja be a természetes és szintetikus kábítószerek
használata során kialakuló fizikai és pszichés függőségeket;
 a természetes és mesterséges mérgeket a megfelelő csoportba sorolja,
ismeri a gyakoribb vagy közismertebb mérgek mérgezési tüneteit;
 érti, hogy egy vegyület mérgező tulajdonsága nem a vegyület
eredetétől függ;
 projektmunka során beszámol a legismertebb vegyi fegyverek
összetételéről, az alkalmazásuk történelmi és politikai jelentőségéről;
 projektmunka keretében beszámol a különböző robbanóanyagokról,
a bányászati és katonai alkalmazási területekről;
Előzetes tudás
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 tanári felügyelettel, megbízható leírás alapján elvégez egyszerű,
tűzjelenséggel járó látványos kísérleteket;
 beszámol néhány különleges anyag tulajdonságáról.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A vér és a vizelet
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Mérgek, mérgezések
 A
társakkal
való
 Vegyi fegyverek
együttműködés fejlesztése
 Robbanó és gyújtó hatású
 Az analógiás gondolkodás
anyagok
fejlesztése
 Pirotechnikai anyagok
 A
rendszerezőképesség
 Különleges anyagok
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 Projektfeladat „Helyszínelő
leszek!” címmel
 Információgyűjtés a vér
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. vércukorszint,
alkohol,
kábítószer,
gyógyszer, méreg) gyorsan
igazolható; bemutató vagy
poszter
készítése
az
összegyűjtött információkról
 Információgyűjtés a vizelet
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. aceton, kábítószer,
doppingszer,
gyógyszer,
méreg) gyorsan igazolható;
bemutató
vagy
poszter
készítése az összegyűjtött
információkról
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,
tápanyag, mérgezések
élettani okai. Növényi
és állati mérgek.

 Rövid
videofelvételek
megtekintése a vér-, illetve
vizeletvizsgálatról
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Egy időre
vagy örökre tiltsák el a
teljesítményfokozó
sportolót?” címmel
 Kiselőadás „Természetes és
szintetikus
tudatmódosító
szerek” címmel
 A kábítószerpótló anyagok
feltérképezése,
az
összegyűjtött
információk
bemutatása
poszter
segítségével
 Kábítószerekkel
és
kábítószerpótló anyagokkal
kapcsolatos informatív és
érdekes filmek keresése az
interneten,
azok
közös
megtekintése, megbeszélése
 Információgyűjtés
a
különböző
mérgek
(báriumvegyületek,
arzénvegyületek, cianidok,
ólomvegyületek,
atropin,
ricin, kadmiumvegyületek,
higanyvegyületek)
működéséről;
poszter
készítése
 Mérgező növények, növényi
mérgek, információgyűjtés a
szabadon termő növények
gyűjtéséről, az esetleges
kockázatokról
 Mérgező
gombák
(nagygombák,
penészgombák),
gombamérgezések,
a
legveszélyesebb
gombák
méreganyagai, hatásuk, a
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mérgezés
elkerülése,
gyógykezelés
Állati mérgek, mérgezések,
csalánozók, pókok, skorpiók,
kígyók mérgei, esetleges
ellenszerek
Projektfeladat „Mérgezések a
múltban és napjainkban”
címmel
Fémionok és anionok vizes
oldatokból egymás mellett
történő kimutatása egyszerű
tanulókísérletekkel,
a
tapasztalatok dokumentálása
és értelmezése, általános
következtetések levonása, a
fémionok
csoportokba
sorolása
Projektfeladat
„Vegyi
fegyverek” címmel
Kiselőadás a könnygázokról,
ingerlő harci anyagokról,
hólyaghúzó harci anyagokról,
idegmérgekről
A bináris vegyi fegyverek
működésének feltérképezése
Kisfilm megtekintése a II.
világháborúban alkalmazott
gázkamrákról
Kiselőadás vagy bemutató
készítése
a
gázálarcok
működésének szemléltetésére
Információgyűjtés a lőporról,
a dinamitról, az iniciáló
anyagokról,
illetve
az
ammónium-nitrát
alapú
robbanóanyagokról
Kiselőadás
a
dinamit
kifejlesztéséről, a harci és
bányászati felhasználásáról
Kisfilm
megtekintése
a
Molotov-koktél, illetve a
napalm működéséről
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 Prezentáció
készítése
a
pirotechnikai
anyagokról
(tűzijáték, gyufa, villanó
keverékek,
csillagszórók,
bengáli
tűz,
görögtűz,
petárdák), a pirotechnikai
anyagok biztonságos és
legális
használatának
hangsúlyozása
 Beszélgetés
az
otthoni,
ellenőrzés nélkül végzett
kísérletek veszélyeiről
 Csillagszórók készítése és
kipróbálása
tanulókísérletben, a kísérlet
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása,
a
tapasztalatok
alapján
egyszerű
következtetések
levonása
 Kisfilm
megtekintése
a
tűzijátékok működéséről, a
tűzijátékbombákban található
keverék összetételéről
 Kiselőadás a tűzoltás elvi
alapjairól,
a
tűzoltó
anyagokról,
a
tűzoltó
készülékek működéséről
 Poszter
készítése
az
aerogélekről,
illetve
a
speciális
gyurmák
összetételéről
 Információgyűjtés illóolajok
növényekből
történő
kinyeréséről,
egyszerű
tanulókísérlet elvégzése, a
vizsgálat dokumentálása
 Kiselőadás a biológiailag
lebomló
műanyagok
összetételéről, a lebomlás
folyamatáról
 Interaktív feladat készítése a
különböző veszélyes és
1696

különleges
anyagokkal
kapcsolatban
 Film megtekintése vagy
információgyűjtés a 21.
század korszerű anyagairól,
az ún. intelligens anyagokról
akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, LD50, letális koncentráció,
Kulcsfogalmak/
LC50, könnygáz, idegméreg, vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló
fogalmak
anyag, intelligens anyagok

Tematikai egység
Előzetes tudás

Kémiai mítoszok nyomában

Órakeret
17 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,

információ internetes források segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
A tematikai egység  érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk
nevelési-fejlesztési
között, konkrét példákat mond a köznapi életből tudományos és
céljai
áltudományos ismeretekre, információkra;
 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás,
reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság);
 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés,
szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra
utaló legfontosabb jeleket;
 meggyőzően érvel a tudományos bizonyítás jelentősége mellett.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A „Száz kémiai mítosz” című  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
könyv néhány fejezetének
feldolgozása
kiselőadás
formájában
történő feldolgozása
 A biogazdálkodás
 „A természetes egészséges, a  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
mesterséges káros”
szerepjátékszerű feldolgozása
1697

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,

 „Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?”
 „Lehet-e okos (smart) a víz?”
 Ivóvízszennyezés
 Vízzel
kapcsolatos
problémák
 Méregtelenítés és homeopátia
 Az egészséges élelmiszerek
 Bioüzemanyagok

 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
esszé
formában
történő
feldolgozása
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Jobbak a
biozöldségek?” címmel
 Érvelő
beszélgetés
lefolytatása „A természetes
egészséges, a mesterséges
káros” címmel, ellenpéldák
gyűjtése
 Érvelő
beszélgetés
„Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?” címmel
 Kiselőadás „Lehet-e okos
(smart) a víz?” címmel
 Érvelő esszé készítése a
méregtelenítés kérdésében
 Érvelő
beszélgetés
a
homeopátia kérdéskörében
 Szerepjátékkal egybekötött
diskurzus „Melyik a jobb: a
margarin vagy a vaj?” címmel
 Adatgyűjtés
a
„francia
paradoxon” témakörében
 Érvelő
beszélgetés
az
élelmiszer-adalékok káros és
hasznos tulajdonságáról
 Érvelő esszé készítése a
bioüzemanyagokról
 Kémiai
ismeretekkel
kapcsolatos
„városi
legendák”
gyűjtése,
kiselőadásban
történő
bemutatása
 Szerepjátékkal egybekötött
beszélgetés „Melyik a jobb:
az
ásványvíz
vagy
a
csapvíz?” címmel
 Érvelő esszé készítése az
arzénnal
szennyezett
magyarországi vizekről
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tápanyag, mérgezések
élettani okai.
Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.
Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.
Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai

 Kiselőadás
tartása
a
csodavizekről
(pi-víz,
csökkentett
deutériumtartalmú
víz,
oxigénben dúsított víz stb.) és
azok vélt jótékony hatásáról,
valamint annak cáfolatáról
 Szerepjátékkal
kombinált
beszélgetés a műanyagok
használatának előnyeiről és
hátrányairól
 Egyszerű kísérlet elvégzése a
víz
„szennyezettségének”
kimutatására:
víz
elektrolízise vaselektródok
között
 Beszélgetés „Lehet-e tűzvész
az űrhajókon?” témában
Kulcsfogalmak/ transzzsírsavak, bioetanol, biodízel
fogalmak

Tematikai egység

Utazás a Nobel-díj körül

Órakeret
6 óra

A tudományos kutatás elvi alapjai, információ internetes források
segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 érti, hogy egy sikeres kutatási eredmény sokszor hosszú évek egyéni
A tematikai egység
és csapatmunkájának a gyümölcse;
nevelési-fejlesztési  kiselőadásban beszámol néhány nemzetközileg elismert hazai és
céljai
külföldi kutató tevékenységéről, az elért eredményekről;
 példákat mond magyar Nobel-díjasokra, nagy vonalakban ismeri az
elismert eredményüket;
 példákat mond kémiai Nobel-díjasokra, megjelölve a kémia terén
elért sikereiket.
Előzetes tudás

Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
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 A Nobel-díj
 Kémiai Nobel-díjasok

 Holisztikus
szemlélet Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel
 Alfred Nobel életútjának
ismertetése
kiselőadás
keretében
 Szerepjáték Alfred Nobel
életének néhány epizódjával
kapcsolatban
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése
„Lehet-e
békedíjat elnevezni arról, aki
a dinamitot kifejlesztette?”
címmel
 Adatok
gyűjtése
olyan
kémikusokról,
akik
bár
megérdemelték
volna,
mégsem kaptak Nobel-díjat
 Néhány kiválasztott Nobeldíjas kémikus életének és
munkásságának feldolgozása
 Akik több Nobel-díjat is
kaptak: a Curie-házaspár
életének és munkásságának
feldolgozása
 Akitől majdnem visszavonták
a kémiai Nobel-díjat: érvelő
beszélgetés Fritz Haber
ellentmondásos
munkásságáról
 Miért csak a DNS-molekula
szerkezetének meghatározása
után 9 évvel adtak ezért a
felfedezésért orvosi Nobeldíjat? – kiselőadás tartása
 Magyar származású kémiai
Nobel-díjasok:
poszter
készítése
1700

 A Szent-Györgyi Alberttel
készült interjú megtekintése
és megbeszélése
Kulcsfogalmak/ Nincs új fogalom.
fogalmak

Tematikai egység

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság

Órakeret
8 óra

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, a természetben
előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete fegyelmezett és
Előzetes tudás
biztonságos kísérletezés.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 ismeri a globális klímaváltozás következményeit, érti az emberiség
előtt álló globális probléma kezelésének halaszthatatlanságát;
A tematikai egység  meggyőzően érvel az élhető környezet fenntartásának szükségessége
mellett;
nevelési-fejlesztési
 életciklus-elemzéseket végez néhány, a mindennapokban használt
céljai
termék esetében;
 a kibocsátott háztartási hulladék mennyiségének csökkentését
megtervezi;
 ismeri a különböző alternatív energiaforrások előnyeit és hátrányait,
valamint az energiaforrásokhoz történő hozzáférés, illetve a
felhasználás esetleges korlátait.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 Az
élhető
környezet  Holisztikus
szemlélet
fenntartása
fejlesztése
 A tiszta víz problémája
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
 A hulladékok termelése és
fejlesztése
kezelése
 Alternatív energiák a jövőben  Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel

Kapcsolódási pontok

Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Fizika: Naprendszer,
atommag, a
természetkárosítás
 Információgyűjtés a légkör fajtáinak fizikai
összetétele és a klíma háttere, elektromos
áram.
1701

















kapcsolatáról a földtörténeti
és történelmi korokból
A
klímaváltozással
kapcsolatos
aktuális
híradások
(újságcikkek,
digitális hírportálok cikkei,
médiatartalmak) keresése
Grafikonok, adatok elemzése
a
klímaváltozást
okozó
gázokkal,
valamint
a
klímaváltozás
következményeivel
kapcsolatban
Beszélgetés a klímaváltozás
következményeiről és az
alkalmazkodás
lehetséges
módjairól
egyéni
és
közösségi szinten
A
Föld
vízkészleteinek
bemutatása, azok kémiai
összetételének,
felhasználhatóságának
lehetőségei
Információkeresés a Föld
vízháztartásának változásáról
és az ehhez kötődő társadalmi
és gazdasági kérdésekről
Információgyűjtés a helyi
vezetékes
víz
kémiai
összetételével,
annak
ellenőrzésével kapcsolatban,
az adatok összehasonlítása
más
terület/település
vezetékes vizével, illetve a
kereskedelemben
kapható
palackos vizekkel
Egy termék (pl. PET palack
vagy
mobiltelefon)
életciklusának
elemzése,
bemutatása poszteren vagy
digitális eszközön
Videofilm megtekintése a
tervezett elavulásról, érvelő
1702

Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.















párbeszéd annak előnyeiről és
hátrányairól
„Gyenge
láncszemek
a
termékekben”
címmel
gyűjtőmunka a háztartásban
fellelhető, valószínűsíthetően
a
tervezett
elavulásnak
áldozatul eső tárgyakról, azok
bemutatása
Videofilm készítése egy
helyi,
hulladékokkal
kapcsolatos
problémáról,
valamint terv készítése a
lehetséges megoldásra
Interjú készítése egy helyi
vállalkozóval, politikussal,
tisztségviselővel egy aktuális
helyi környezeti problémáról,
valamint annak megoldási
lehetőségeiről
Saját lakóház energetikai
korszerűsítésének
megtervezése
bekerülési
adatokkal alátámasztva
A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
Egyéni vagy családi terv
készítése a fenntarthatóbb
életmód kialakítására (otthon,
táplálkozás,
fogyasztás,
tudatos
vásárlás,
hulladékkezelés,
energiatakarékosság,
közlekedés stb.)
Projektfeladat: Egy élhető és
fenntartható
település
megtervezése
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Kulcsfogalmak/ életciklus-elemzés, tervezett elavulás
fogalmak
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon
történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat,
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és
szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves
vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó
szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti
különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete
és kölcsönhatásaik alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus
felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli
A fejlesztés várt összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség
eredményei
a előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
tanév végén
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a
fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták
alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek
meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű
kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául
szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos,
illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával
véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel
összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a
családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős
döntések meghozatalára.
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Célok
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
Kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
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tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
Digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot
szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések
meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő
kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A mérlegelő elemzések
során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb
általánosításokat fogalmaz meg.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos
tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló
felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző
tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet
vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.
Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
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kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.
Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
11.

Heti
órakeret
2

Éves
órakeret
72

11. évfolyam
A választható kémia modul célja, hogy a tanulókban – részben előzetes ismereteikre építve –
kialakítsa a természettudományokkal – és benne a kémiával – kapcsolatos holisztikus
szemléletmódot. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak egy részletproblémával foglalkozzanak, hanem
elhelyezzék azt a természettudományok, sőt a társadalom egészében is. Mindez szükséges
ahhoz, hogy a tanulók a fenntarthatósággal, a globális kihívásokkal szemben megfelelően
érzékenyek legyenek, és tevőlegesen is részt vehessenek azok kezelésében, megoldásában. A
feldolgozandó témakörök életközeliek és – remélhetőleg – a tanulók számára érdekesek, olykor
hasznosak is.
A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör neve
Kémia mindenhol
Különleges és veszélyes anyagok
Kémiai mítoszok nyomában
Utazás a Nobel-díj körül
Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság
Témahét
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
18
19
17
6
8
4
72

1708

Tematikai egység

Kémia mindenhol

Órakeret
18 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, a háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői,
Előzetes tudás
kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 egyszerű vizsgálatai alapján kiselőadásban vagy poszter segítségével
bemutatja néhány közismert természetes és mesterséges élelmiszer
A tematikai egység
összetételét;
nevelési-fejlesztési
 ismeri és egyszerű példákkal szemlélteti az élelmiszeripar
céljai
leggyakrabban alkalmazott állagjavító, illetve tartósító eljárásait;
 kiselőadásban bemutatja a legfontosabb tisztítószerek összetételét,
illetve szakszerű használatát;
 ismeri a víz különleges tulajdonságait, mint a felületi feszültség,
hőkapacitás, kölcsönhatások bizonyos anyagokkal;
 ismeri és példákkal szemlélteti a víz kémiai reakciókban betöltött
lehetséges szerepeit;
 érveket sorakoztat fel a hagyományos és az alternatív üzemanyagok
alkalmazása mellett és ellen;
 kiselőadásban bemutatja a hazai gyógyszeripar vívmányait.









Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Kémia a konyhában
A tisztálkodás anyagai
A
víz
különleges
tulajdonságai
A víz lehetséges szerepei egy
kémiai reakcióban
Gyógyszereink a régmúltban,
a jelenben és a jövőben
Az élelmiszerek kémiája
Élelmiszerek előállítása

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
ízlelés, szaglás,
tapintás, látás.
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok, tápanyag.
Fizika: a táplálékok
energiatartalma.

 Vegyszerek a háztartásban

 Információkeresés digitális
eszközzel
 A természetes és mesterséges
ételfestékek
előállítási
módjainak feltérképezése az
internet
segítségével,
természetes
ételfestékek
kinyerése
egyszerű
tanulókísérlettel,
a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése
 Információgyűjtés azokról a
kereskedelemben általánosan
bevett eljárásokról, melyek
által
a
különböző
élelmiszerek
frissebbnek
tűnnek
 Poszter vagy kiselőadás
készítése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, a
cukrozott
és
a
light
üdítőitalok, a narancslé,
illetve
a
vörösbor
összetételéről
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, az
üdítőitalok, a narancslé,
illetve a vörösbor néhány
összetevőjének kimutatására,
a vizsgálatok szakszerű
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése, a
következtetések
levonása,
általánosítás
 Egyszerű
tanulókísérlet
elvégzése a sóban található
jódtartalmú
vegyület
jelenlétének kimutatására, a
vegyület
összetételének
meghatározására
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Biológia-egészségtan:
tudatos fogyasztói
szokások,
fenntarthatóság.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége.
Fizika:
felületi
feszültség, viszkozitás

 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a pácolás kémiai
hátteréről
 A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a fogkrémek, a
tusfürdők, a samponok, a
szappanok, az arcszeszek,
illetve
a
szájvizek
összetételének bemutatására
 Egyszerű
tanulókísérlet
mosószer
kinyerésére
vadgesztenyéből, a kinyert
mosószer kipróbálása, a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
értelmezése,
általános
következtetések
megfogalmazása
 A háztartásban előforduló
vegyszerekkel kapcsolatos
interaktív feladat készítése
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a felületi feszültség
bemutatására
(gemkapocs
vagy őrölt bors a víz
felszínén,
„Mennyi
gemkapocs fér el egy
színültig töltött pohárban?”,
különböző
oldószerek
párolgási
sebességének
vizsgálata), a vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
 Animáció keresése vagy
készítése a felületi feszültség
szemléltetésére
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 Tanulókísérlet tervezése a
víz, az alkohol, az éter, az
étolaj, illetve a benzin
viszkozitásának
összehasonlítására,
hipotézisalkotás,
a
tapasztalatok összevetése az
előzetes
feltevéssel,
a
magyarázatok
kémiai
hátterének
megadása,
a
következtetések levonása
 A
vízzel
kapcsolatos
kísérletgyűjtemény
összeállítása az interneten
található,
megbízható
forrásból
származó,
tartalmilag
helyes
videofelvételekből
 Logikai térkép készítése a víz
kémiai reakciókban betöltött
lehetséges
szerepeivel
(reaktáns,
termék,
katalizátor) kapcsolatosan
 Tanulókísérletek elvégzése
vízre
érzékeny
műanyagokkal kapcsolatban
(a
pelenkatöltet
viselkedésének vizsgálata, a
mágikus jósló hal – Fortune
Teller Miracle Fish –
működésének vizsgálata), a
vizsgálatok
narrált
videofilmes dokumentálása
 Információgyűjtés,
illetve
kisfilmek megtekintése a
légzsákok működéséről
 Poszter készítése a kevésbé
szokványos járművek (pl.
rakéták)
üzemanyagainak
összetételével kapcsolatosan
 Információgyűjtés
és
bemutatókészítés
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„Orvosságok a régmúltban és
napjainkban” címmel
 Kiselőadás
a
mai
gyógyszerkutatásról,
a
gyógyszerfejlesztés
kérdéseiről, a nagy hazai
gyógyszercégekről
 Filmelemzés
a
gyógyszerkutatásról, a jövő
gyógyszereiről
Kulcsfogalmak/ pácsó, felületi feszültség, viszkozitás
fogalmak

Tematikai egység

Különleges és veszélyes anyagok

Órakeret
19 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, életműködések ismerete.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 projektmunka keretében mutatja be a bűnügyi helyszínelés kémiához
kötődő vizsgálatait;
A tematikai egység  érti a vér- és vizeletvizsgálat fontosságát, ismeri a vér- és
nevelési-fejlesztési
vizeletvizsgálati lelet felépítését;
céljai
 érvelni tud a teljesítményfokozó szerek használatával szemben;
 kiselőadásban mutatja be a természetes és szintetikus kábítószerek
használata során kialakuló fizikai és pszichés függőségeket;
 a természetes és mesterséges mérgeket a megfelelő csoportba sorolja,
ismeri a gyakoribb vagy közismertebb mérgek mérgezési tüneteit;
 érti, hogy egy vegyület mérgező tulajdonsága nem a vegyület
eredetétől függ;
 projektmunka során beszámol a legismertebb vegyi fegyverek
összetételéről, az alkalmazásuk történelmi és politikai jelentőségéről;
 projektmunka keretében beszámol a különböző robbanóanyagokról,
a bányászati és katonai alkalmazási területekről;
Előzetes tudás
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 tanári felügyelettel, megbízható leírás alapján elvégez egyszerű,
tűzjelenséggel járó látványos kísérleteket;
 beszámol néhány különleges anyag tulajdonságáról.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A vér és a vizelet
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Mérgek, mérgezések
 A
társakkal
való
 Vegyi fegyverek
együttműködés fejlesztése
 Robbanó és gyújtó hatású
 Az analógiás gondolkodás
anyagok
fejlesztése
 Pirotechnikai anyagok
 A
rendszerezőképesség
 Különleges anyagok
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 Projektfeladat „Helyszínelő
leszek!” címmel
 Információgyűjtés a vér
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. vércukorszint,
alkohol,
kábítószer,
gyógyszer, méreg) gyorsan
igazolható; bemutató vagy
poszter
készítése
az
összegyűjtött információkról
 Információgyűjtés a vizelet
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. aceton, kábítószer,
doppingszer,
gyógyszer,
méreg) gyorsan igazolható;
bemutató
vagy
poszter
készítése az összegyűjtött
információkról
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,
tápanyag, mérgezések
élettani okai. Növényi
és állati mérgek.

 Rövid
videofelvételek
megtekintése a vér-, illetve
vizeletvizsgálatról
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Egy időre
vagy örökre tiltsák el a
teljesítményfokozó
sportolót?” címmel
 Kiselőadás „Természetes és
szintetikus
tudatmódosító
szerek” címmel
 A kábítószerpótló anyagok
feltérképezése,
az
összegyűjtött
információk
bemutatása
poszter
segítségével
 Kábítószerekkel
és
kábítószerpótló anyagokkal
kapcsolatos informatív és
érdekes filmek keresése az
interneten,
azok
közös
megtekintése, megbeszélése
 Információgyűjtés
a
különböző
mérgek
(báriumvegyületek,
arzénvegyületek, cianidok,
ólomvegyületek,
atropin,
ricin, kadmiumvegyületek,
higanyvegyületek)
működéséről;
poszter
készítése
 Mérgező növények, növényi
mérgek, információgyűjtés a
szabadon termő növények
gyűjtéséről, az esetleges
kockázatokról
 Mérgező
gombák
(nagygombák,
penészgombák),
gombamérgezések,
a
legveszélyesebb
gombák
méreganyagai, hatásuk, a
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mérgezés
elkerülése,
gyógykezelés
Állati mérgek, mérgezések,
csalánozók, pókok, skorpiók,
kígyók mérgei, esetleges
ellenszerek
Projektfeladat „Mérgezések a
múltban és napjainkban”
címmel
Fémionok és anionok vizes
oldatokból egymás mellett
történő kimutatása egyszerű
tanulókísérletekkel,
a
tapasztalatok dokumentálása
és értelmezése, általános
következtetések levonása, a
fémionok
csoportokba
sorolása
Projektfeladat
„Vegyi
fegyverek” címmel
Kiselőadás a könnygázokról,
ingerlő harci anyagokról,
hólyaghúzó harci anyagokról,
idegmérgekről
A bináris vegyi fegyverek
működésének feltérképezése
Kisfilm megtekintése a II.
világháborúban alkalmazott
gázkamrákról
Kiselőadás vagy bemutató
készítése
a
gázálarcok
működésének szemléltetésére
Információgyűjtés a lőporról,
a dinamitról, az iniciáló
anyagokról,
illetve
az
ammónium-nitrát
alapú
robbanóanyagokról
Kiselőadás
a
dinamit
kifejlesztéséről, a harci és
bányászati felhasználásáról
Kisfilm
megtekintése
a
Molotov-koktél, illetve a
napalm működéséről
1716

 Prezentáció
készítése
a
pirotechnikai
anyagokról
(tűzijáték, gyufa, villanó
keverékek,
csillagszórók,
bengáli
tűz,
görögtűz,
petárdák), a pirotechnikai
anyagok biztonságos és
legális
használatának
hangsúlyozása
 Beszélgetés
az
otthoni,
ellenőrzés nélkül végzett
kísérletek veszélyeiről
 Csillagszórók készítése és
kipróbálása
tanulókísérletben, a kísérlet
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása,
a
tapasztalatok
alapján
egyszerű
következtetések
levonása
 Kisfilm
megtekintése
a
tűzijátékok működéséről, a
tűzijátékbombákban található
keverék összetételéről
 Kiselőadás a tűzoltás elvi
alapjairól,
a
tűzoltó
anyagokról,
a
tűzoltó
készülékek működéséről
 Poszter
készítése
az
aerogélekről,
illetve
a
speciális
gyurmák
összetételéről
 Információgyűjtés illóolajok
növényekből
történő
kinyeréséről,
egyszerű
tanulókísérlet elvégzése, a
vizsgálat dokumentálása
 Kiselőadás a biológiailag
lebomló
műanyagok
összetételéről, a lebomlás
folyamatáról
 Interaktív feladat készítése a
különböző veszélyes és
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különleges
anyagokkal
kapcsolatban
 Film megtekintése vagy
információgyűjtés a 21.
század korszerű anyagairól,
az ún. intelligens anyagokról
akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, LD50, letális koncentráció,
Kulcsfogalmak/
LC50, könnygáz, idegméreg, vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló
fogalmak
anyag, intelligens anyagok

Tematikai egység
Előzetes tudás

Kémiai mítoszok nyomában

Órakeret
17 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,

információ internetes források segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
A tematikai egység  érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk
nevelési-fejlesztési
között, konkrét példákat mond a köznapi életből tudományos és
céljai
áltudományos ismeretekre, információkra;
 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás,
reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság);
 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés,
szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra
utaló legfontosabb jeleket;
 meggyőzően érvel a tudományos bizonyítás jelentősége mellett.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A „Száz kémiai mítosz” című  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
könyv néhány fejezetének
feldolgozása
kiselőadás
formájában
történő feldolgozása
 A biogazdálkodás
 „A természetes egészséges, a  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
mesterséges káros”
szerepjátékszerű feldolgozása
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,

 „Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?”
 „Lehet-e okos (smart) a víz?”
 Ivóvízszennyezés
 Vízzel
kapcsolatos
problémák
 Méregtelenítés és homeopátia
 Az egészséges élelmiszerek
 Bioüzemanyagok

 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
esszé
formában
történő
feldolgozása
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Jobbak a
biozöldségek?” címmel
 Érvelő
beszélgetés
lefolytatása „A természetes
egészséges, a mesterséges
káros” címmel, ellenpéldák
gyűjtése
 Érvelő
beszélgetés
„Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?” címmel
 Kiselőadás „Lehet-e okos
(smart) a víz?” címmel
 Érvelő esszé készítése a
méregtelenítés kérdésében
 Érvelő
beszélgetés
a
homeopátia kérdéskörében
 Szerepjátékkal egybekötött
diskurzus „Melyik a jobb: a
margarin vagy a vaj?” címmel
 Adatgyűjtés
a
„francia
paradoxon” témakörében
 Érvelő
beszélgetés
az
élelmiszer-adalékok káros és
hasznos tulajdonságáról
 Érvelő esszé készítése a
bioüzemanyagokról
 Kémiai
ismeretekkel
kapcsolatos
„városi
legendák”
gyűjtése,
kiselőadásban
történő
bemutatása
 Szerepjátékkal egybekötött
beszélgetés „Melyik a jobb:
az
ásványvíz
vagy
a
csapvíz?” címmel
 Érvelő esszé készítése az
arzénnal
szennyezett
magyarországi vizekről
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tápanyag, mérgezések
élettani okai.
Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.
Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.
Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai

 Kiselőadás
tartása
a
csodavizekről
(pi-víz,
csökkentett
deutériumtartalmú
víz,
oxigénben dúsított víz stb.) és
azok vélt jótékony hatásáról,
valamint annak cáfolatáról
 Szerepjátékkal
kombinált
beszélgetés a műanyagok
használatának előnyeiről és
hátrányairól
 Egyszerű kísérlet elvégzése a
víz
„szennyezettségének”
kimutatására:
víz
elektrolízise vaselektródok
között
 Beszélgetés „Lehet-e tűzvész
az űrhajókon?” témában
Kulcsfogalmak/ transzzsírsavak, bioetanol, biodízel
fogalmak

Tematikai egység

Utazás a Nobel-díj körül

Órakeret
6 óra

A tudományos kutatás elvi alapjai, információ internetes források
segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 érti, hogy egy sikeres kutatási eredmény sokszor hosszú évek egyéni
A tematikai egység
és csapatmunkájának a gyümölcse;
nevelési-fejlesztési  kiselőadásban beszámol néhány nemzetközileg elismert hazai és
céljai
külföldi kutató tevékenységéről, az elért eredményekről;
 példákat mond magyar Nobel-díjasokra, nagy vonalakban ismeri az
elismert eredményüket;
 példákat mond kémiai Nobel-díjasokra, megjelölve a kémia terén
elért sikereiket.
Előzetes tudás

Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
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 A Nobel-díj
 Kémiai Nobel-díjasok

 Holisztikus
szemlélet Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel
 Alfred Nobel életútjának
ismertetése
kiselőadás
keretében
 Szerepjáték Alfred Nobel
életének néhány epizódjával
kapcsolatban
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése
„Lehet-e
békedíjat elnevezni arról, aki
a dinamitot kifejlesztette?”
címmel
 Adatok
gyűjtése
olyan
kémikusokról,
akik
bár
megérdemelték
volna,
mégsem kaptak Nobel-díjat
 Néhány kiválasztott Nobeldíjas kémikus életének és
munkásságának feldolgozása
 Akik több Nobel-díjat is
kaptak: a Curie-házaspár
életének és munkásságának
feldolgozása
 Akitől majdnem visszavonták
a kémiai Nobel-díjat: érvelő
beszélgetés Fritz Haber
ellentmondásos
munkásságáról
 Miért csak a DNS-molekula
szerkezetének meghatározása
után 9 évvel adtak ezért a
felfedezésért orvosi Nobeldíjat? – kiselőadás tartása
 Magyar származású kémiai
Nobel-díjasok:
poszter
készítése
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 A Szent-Györgyi Alberttel
készült interjú megtekintése
és megbeszélése
Kulcsfogalmak/ Nincs új fogalom.
fogalmak

Tematikai egység

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság

Órakeret
8 óra

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, a természetben
előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete fegyelmezett és
Előzetes tudás
biztonságos kísérletezés.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 ismeri a globális klímaváltozás következményeit, érti az emberiség
előtt álló globális probléma kezelésének halaszthatatlanságát;
A tematikai egység  meggyőzően érvel az élhető környezet fenntartásának szükségessége
mellett;
nevelési-fejlesztési
 életciklus-elemzéseket végez néhány, a mindennapokban használt
céljai
termék esetében;
 a kibocsátott háztartási hulladék mennyiségének csökkentését
megtervezi;
 ismeri a különböző alternatív energiaforrások előnyeit és hátrányait,
valamint az energiaforrásokhoz történő hozzáférés, illetve a
felhasználás esetleges korlátait.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 Az
élhető
környezet  Holisztikus
szemlélet
fenntartása
fejlesztése
 A tiszta víz problémája
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
 A hulladékok termelése és
fejlesztése
kezelése
 Alternatív energiák a jövőben  Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel

Kapcsolódási pontok

Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Fizika: Naprendszer,
atommag, a
természetkárosítás
 Információgyűjtés a légkör fajtáinak fizikai
összetétele és a klíma háttere, elektromos
áram.
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kapcsolatáról a földtörténeti
és történelmi korokból
A
klímaváltozással
kapcsolatos
aktuális
híradások
(újságcikkek,
digitális hírportálok cikkei,
médiatartalmak) keresése
Grafikonok, adatok elemzése
a
klímaváltozást
okozó
gázokkal,
valamint
a
klímaváltozás
következményeivel
kapcsolatban
Beszélgetés a klímaváltozás
következményeiről és az
alkalmazkodás
lehetséges
módjairól
egyéni
és
közösségi szinten
A
Föld
vízkészleteinek
bemutatása, azok kémiai
összetételének,
felhasználhatóságának
lehetőségei
Információkeresés a Föld
vízháztartásának változásáról
és az ehhez kötődő társadalmi
és gazdasági kérdésekről
Információgyűjtés a helyi
vezetékes
víz
kémiai
összetételével,
annak
ellenőrzésével kapcsolatban,
az adatok összehasonlítása
más
terület/település
vezetékes vizével, illetve a
kereskedelemben
kapható
palackos vizekkel
Egy termék (pl. PET palack
vagy
mobiltelefon)
életciklusának
elemzése,
bemutatása poszteren vagy
digitális eszközön
Videofilm megtekintése a
tervezett elavulásról, érvelő
1723

Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.















párbeszéd annak előnyeiről és
hátrányairól
„Gyenge
láncszemek
a
termékekben”
címmel
gyűjtőmunka a háztartásban
fellelhető, valószínűsíthetően
a
tervezett
elavulásnak
áldozatul eső tárgyakról, azok
bemutatása
Videofilm készítése egy
helyi,
hulladékokkal
kapcsolatos
problémáról,
valamint terv készítése a
lehetséges megoldásra
Interjú készítése egy helyi
vállalkozóval, politikussal,
tisztségviselővel egy aktuális
helyi környezeti problémáról,
valamint annak megoldási
lehetőségeiről
Saját lakóház energetikai
korszerűsítésének
megtervezése
bekerülési
adatokkal alátámasztva
A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
Egyéni vagy családi terv
készítése a fenntarthatóbb
életmód kialakítására (otthon,
táplálkozás,
fogyasztás,
tudatos
vásárlás,
hulladékkezelés,
energiatakarékosság,
közlekedés stb.)
Projektfeladat: Egy élhető és
fenntartható
település
megtervezése
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Kulcsfogalmak/ életciklus-elemzés, tervezett elavulás
fogalmak
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon
történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat,
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és
szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves
vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó
szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti
különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete
és kölcsönhatásaik alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus
felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli
A fejlesztés várt összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség
eredményei
a előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
tanév végén
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a
fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták
alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek
meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű
kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául
szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos,
illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával
véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel
összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a
családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős
döntések meghozatalára.
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Célok
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
Kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
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tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
Digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot
szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések
meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő
kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A mérlegelő elemzések
során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb
általánosításokat fogalmaz meg.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos
tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló
felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző
tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet
vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.
Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
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kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.
Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
11.

Heti
órakeret
2

Éves
órakeret
72

11. évfolyam
A választható kémia modul célja, hogy a tanulókban – részben előzetes ismereteikre építve –
kialakítsa a természettudományokkal – és benne a kémiával – kapcsolatos holisztikus
szemléletmódot. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak egy részletproblémával foglalkozzanak, hanem
elhelyezzék azt a természettudományok, sőt a társadalom egészében is. Mindez szükséges
ahhoz, hogy a tanulók a fenntarthatósággal, a globális kihívásokkal szemben megfelelően
érzékenyek legyenek, és tevőlegesen is részt vehessenek azok kezelésében, megoldásában. A
feldolgozandó témakörök életközeliek és – remélhetőleg – a tanulók számára érdekesek, olykor
hasznosak is.
A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör neve
Kémia mindenhol
Különleges és veszélyes anyagok
Kémiai mítoszok nyomában
Utazás a Nobel-díj körül
Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság
Témahét
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
18
19
17
6
8
4
72

1729

Tematikai egység

Kémia mindenhol

Órakeret
18 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, a háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői,
Előzetes tudás
kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 egyszerű vizsgálatai alapján kiselőadásban vagy poszter segítségével
bemutatja néhány közismert természetes és mesterséges élelmiszer
A tematikai egység
összetételét;
nevelési-fejlesztési
 ismeri és egyszerű példákkal szemlélteti az élelmiszeripar
céljai
leggyakrabban alkalmazott állagjavító, illetve tartósító eljárásait;
 kiselőadásban bemutatja a legfontosabb tisztítószerek összetételét,
illetve szakszerű használatát;
 ismeri a víz különleges tulajdonságait, mint a felületi feszültség,
hőkapacitás, kölcsönhatások bizonyos anyagokkal;
 ismeri és példákkal szemlélteti a víz kémiai reakciókban betöltött
lehetséges szerepeit;
 érveket sorakoztat fel a hagyományos és az alternatív üzemanyagok
alkalmazása mellett és ellen;
 kiselőadásban bemutatja a hazai gyógyszeripar vívmányait.









Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Kémia a konyhában
A tisztálkodás anyagai
A
víz
különleges
tulajdonságai
A víz lehetséges szerepei egy
kémiai reakcióban
Gyógyszereink a régmúltban,
a jelenben és a jövőben
Az élelmiszerek kémiája
Élelmiszerek előállítása

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
ízlelés, szaglás,
tapintás, látás.
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok, tápanyag.
Fizika: a táplálékok
energiatartalma.

 Vegyszerek a háztartásban

 Információkeresés digitális
eszközzel
 A természetes és mesterséges
ételfestékek
előállítási
módjainak feltérképezése az
internet
segítségével,
természetes
ételfestékek
kinyerése
egyszerű
tanulókísérlettel,
a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése
 Információgyűjtés azokról a
kereskedelemben általánosan
bevett eljárásokról, melyek
által
a
különböző
élelmiszerek
frissebbnek
tűnnek
 Poszter vagy kiselőadás
készítése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, a
cukrozott
és
a
light
üdítőitalok, a narancslé,
illetve
a
vörösbor
összetételéről
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, az
üdítőitalok, a narancslé,
illetve a vörösbor néhány
összetevőjének kimutatására,
a vizsgálatok szakszerű
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése, a
következtetések
levonása,
általánosítás
 Egyszerű
tanulókísérlet
elvégzése a sóban található
jódtartalmú
vegyület
jelenlétének kimutatására, a
vegyület
összetételének
meghatározására
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Biológia-egészségtan:
tudatos fogyasztói
szokások,
fenntarthatóság.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége.
Fizika:
felületi
feszültség, viszkozitás

 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a pácolás kémiai
hátteréről
 A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a fogkrémek, a
tusfürdők, a samponok, a
szappanok, az arcszeszek,
illetve
a
szájvizek
összetételének bemutatására
 Egyszerű
tanulókísérlet
mosószer
kinyerésére
vadgesztenyéből, a kinyert
mosószer kipróbálása, a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
értelmezése,
általános
következtetések
megfogalmazása
 A háztartásban előforduló
vegyszerekkel kapcsolatos
interaktív feladat készítése
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a felületi feszültség
bemutatására
(gemkapocs
vagy őrölt bors a víz
felszínén,
„Mennyi
gemkapocs fér el egy
színültig töltött pohárban?”,
különböző
oldószerek
párolgási
sebességének
vizsgálata), a vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
 Animáció keresése vagy
készítése a felületi feszültség
szemléltetésére
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 Tanulókísérlet tervezése a
víz, az alkohol, az éter, az
étolaj, illetve a benzin
viszkozitásának
összehasonlítására,
hipotézisalkotás,
a
tapasztalatok összevetése az
előzetes
feltevéssel,
a
magyarázatok
kémiai
hátterének
megadása,
a
következtetések levonása
 A
vízzel
kapcsolatos
kísérletgyűjtemény
összeállítása az interneten
található,
megbízható
forrásból
származó,
tartalmilag
helyes
videofelvételekből
 Logikai térkép készítése a víz
kémiai reakciókban betöltött
lehetséges
szerepeivel
(reaktáns,
termék,
katalizátor) kapcsolatosan
 Tanulókísérletek elvégzése
vízre
érzékeny
műanyagokkal kapcsolatban
(a
pelenkatöltet
viselkedésének vizsgálata, a
mágikus jósló hal – Fortune
Teller Miracle Fish –
működésének vizsgálata), a
vizsgálatok
narrált
videofilmes dokumentálása
 Információgyűjtés,
illetve
kisfilmek megtekintése a
légzsákok működéséről
 Poszter készítése a kevésbé
szokványos járművek (pl.
rakéták)
üzemanyagainak
összetételével kapcsolatosan
 Információgyűjtés
és
bemutatókészítés
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„Orvosságok a régmúltban és
napjainkban” címmel
 Kiselőadás
a
mai
gyógyszerkutatásról,
a
gyógyszerfejlesztés
kérdéseiről, a nagy hazai
gyógyszercégekről
 Filmelemzés
a
gyógyszerkutatásról, a jövő
gyógyszereiről
Kulcsfogalmak/ pácsó, felületi feszültség, viszkozitás
fogalmak

Tematikai egység

Különleges és veszélyes anyagok

Órakeret
19 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, életműködések ismerete.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 projektmunka keretében mutatja be a bűnügyi helyszínelés kémiához
kötődő vizsgálatait;
A tematikai egység  érti a vér- és vizeletvizsgálat fontosságát, ismeri a vér- és
nevelési-fejlesztési
vizeletvizsgálati lelet felépítését;
céljai
 érvelni tud a teljesítményfokozó szerek használatával szemben;
 kiselőadásban mutatja be a természetes és szintetikus kábítószerek
használata során kialakuló fizikai és pszichés függőségeket;
 a természetes és mesterséges mérgeket a megfelelő csoportba sorolja,
ismeri a gyakoribb vagy közismertebb mérgek mérgezési tüneteit;
 érti, hogy egy vegyület mérgező tulajdonsága nem a vegyület
eredetétől függ;
 projektmunka során beszámol a legismertebb vegyi fegyverek
összetételéről, az alkalmazásuk történelmi és politikai jelentőségéről;
 projektmunka keretében beszámol a különböző robbanóanyagokról,
a bányászati és katonai alkalmazási területekről;
Előzetes tudás
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 tanári felügyelettel, megbízható leírás alapján elvégez egyszerű,
tűzjelenséggel járó látványos kísérleteket;
 beszámol néhány különleges anyag tulajdonságáról.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A vér és a vizelet
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Mérgek, mérgezések
 A
társakkal
való
 Vegyi fegyverek
együttműködés fejlesztése
 Robbanó és gyújtó hatású
 Az analógiás gondolkodás
anyagok
fejlesztése
 Pirotechnikai anyagok
 A
rendszerezőképesség
 Különleges anyagok
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 Projektfeladat „Helyszínelő
leszek!” címmel
 Információgyűjtés a vér
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. vércukorszint,
alkohol,
kábítószer,
gyógyszer, méreg) gyorsan
igazolható; bemutató vagy
poszter
készítése
az
összegyűjtött információkról
 Információgyűjtés a vizelet
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. aceton, kábítószer,
doppingszer,
gyógyszer,
méreg) gyorsan igazolható;
bemutató
vagy
poszter
készítése az összegyűjtött
információkról
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,
tápanyag, mérgezések
élettani okai. Növényi
és állati mérgek.

 Rövid
videofelvételek
megtekintése a vér-, illetve
vizeletvizsgálatról
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Egy időre
vagy örökre tiltsák el a
teljesítményfokozó
sportolót?” címmel
 Kiselőadás „Természetes és
szintetikus
tudatmódosító
szerek” címmel
 A kábítószerpótló anyagok
feltérképezése,
az
összegyűjtött
információk
bemutatása
poszter
segítségével
 Kábítószerekkel
és
kábítószerpótló anyagokkal
kapcsolatos informatív és
érdekes filmek keresése az
interneten,
azok
közös
megtekintése, megbeszélése
 Információgyűjtés
a
különböző
mérgek
(báriumvegyületek,
arzénvegyületek, cianidok,
ólomvegyületek,
atropin,
ricin, kadmiumvegyületek,
higanyvegyületek)
működéséről;
poszter
készítése
 Mérgező növények, növényi
mérgek, információgyűjtés a
szabadon termő növények
gyűjtéséről, az esetleges
kockázatokról
 Mérgező
gombák
(nagygombák,
penészgombák),
gombamérgezések,
a
legveszélyesebb
gombák
méreganyagai, hatásuk, a
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mérgezés
elkerülése,
gyógykezelés
Állati mérgek, mérgezések,
csalánozók, pókok, skorpiók,
kígyók mérgei, esetleges
ellenszerek
Projektfeladat „Mérgezések a
múltban és napjainkban”
címmel
Fémionok és anionok vizes
oldatokból egymás mellett
történő kimutatása egyszerű
tanulókísérletekkel,
a
tapasztalatok dokumentálása
és értelmezése, általános
következtetések levonása, a
fémionok
csoportokba
sorolása
Projektfeladat
„Vegyi
fegyverek” címmel
Kiselőadás a könnygázokról,
ingerlő harci anyagokról,
hólyaghúzó harci anyagokról,
idegmérgekről
A bináris vegyi fegyverek
működésének feltérképezése
Kisfilm megtekintése a II.
világháborúban alkalmazott
gázkamrákról
Kiselőadás vagy bemutató
készítése
a
gázálarcok
működésének szemléltetésére
Információgyűjtés a lőporról,
a dinamitról, az iniciáló
anyagokról,
illetve
az
ammónium-nitrát
alapú
robbanóanyagokról
Kiselőadás
a
dinamit
kifejlesztéséről, a harci és
bányászati felhasználásáról
Kisfilm
megtekintése
a
Molotov-koktél, illetve a
napalm működéséről
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 Prezentáció
készítése
a
pirotechnikai
anyagokról
(tűzijáték, gyufa, villanó
keverékek,
csillagszórók,
bengáli
tűz,
görögtűz,
petárdák), a pirotechnikai
anyagok biztonságos és
legális
használatának
hangsúlyozása
 Beszélgetés
az
otthoni,
ellenőrzés nélkül végzett
kísérletek veszélyeiről
 Csillagszórók készítése és
kipróbálása
tanulókísérletben, a kísérlet
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása,
a
tapasztalatok
alapján
egyszerű
következtetések
levonása
 Kisfilm
megtekintése
a
tűzijátékok működéséről, a
tűzijátékbombákban található
keverék összetételéről
 Kiselőadás a tűzoltás elvi
alapjairól,
a
tűzoltó
anyagokról,
a
tűzoltó
készülékek működéséről
 Poszter
készítése
az
aerogélekről,
illetve
a
speciális
gyurmák
összetételéről
 Információgyűjtés illóolajok
növényekből
történő
kinyeréséről,
egyszerű
tanulókísérlet elvégzése, a
vizsgálat dokumentálása
 Kiselőadás a biológiailag
lebomló
műanyagok
összetételéről, a lebomlás
folyamatáról
 Interaktív feladat készítése a
különböző veszélyes és
1738

különleges
anyagokkal
kapcsolatban
 Film megtekintése vagy
információgyűjtés a 21.
század korszerű anyagairól,
az ún. intelligens anyagokról
akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, LD50, letális koncentráció,
Kulcsfogalmak/
LC50, könnygáz, idegméreg, vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló
fogalmak
anyag, intelligens anyagok

Tematikai egység
Előzetes tudás

Kémiai mítoszok nyomában

Órakeret
17 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,

információ internetes források segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
A tematikai egység  érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk
nevelési-fejlesztési
között, konkrét példákat mond a köznapi életből tudományos és
céljai
áltudományos ismeretekre, információkra;
 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás,
reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság);
 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés,
szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra
utaló legfontosabb jeleket;
 meggyőzően érvel a tudományos bizonyítás jelentősége mellett.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A „Száz kémiai mítosz” című  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
könyv néhány fejezetének
feldolgozása
kiselőadás
formájában
történő feldolgozása
 A biogazdálkodás
 „A természetes egészséges, a  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
mesterséges káros”
szerepjátékszerű feldolgozása
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,

 „Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?”
 „Lehet-e okos (smart) a víz?”
 Ivóvízszennyezés
 Vízzel
kapcsolatos
problémák
 Méregtelenítés és homeopátia
 Az egészséges élelmiszerek
 Bioüzemanyagok

 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
esszé
formában
történő
feldolgozása
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Jobbak a
biozöldségek?” címmel
 Érvelő
beszélgetés
lefolytatása „A természetes
egészséges, a mesterséges
káros” címmel, ellenpéldák
gyűjtése
 Érvelő
beszélgetés
„Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?” címmel
 Kiselőadás „Lehet-e okos
(smart) a víz?” címmel
 Érvelő esszé készítése a
méregtelenítés kérdésében
 Érvelő
beszélgetés
a
homeopátia kérdéskörében
 Szerepjátékkal egybekötött
diskurzus „Melyik a jobb: a
margarin vagy a vaj?” címmel
 Adatgyűjtés
a
„francia
paradoxon” témakörében
 Érvelő
beszélgetés
az
élelmiszer-adalékok káros és
hasznos tulajdonságáról
 Érvelő esszé készítése a
bioüzemanyagokról
 Kémiai
ismeretekkel
kapcsolatos
„városi
legendák”
gyűjtése,
kiselőadásban
történő
bemutatása
 Szerepjátékkal egybekötött
beszélgetés „Melyik a jobb:
az
ásványvíz
vagy
a
csapvíz?” címmel
 Érvelő esszé készítése az
arzénnal
szennyezett
magyarországi vizekről
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tápanyag, mérgezések
élettani okai.
Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.
Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.
Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai

 Kiselőadás
tartása
a
csodavizekről
(pi-víz,
csökkentett
deutériumtartalmú
víz,
oxigénben dúsított víz stb.) és
azok vélt jótékony hatásáról,
valamint annak cáfolatáról
 Szerepjátékkal
kombinált
beszélgetés a műanyagok
használatának előnyeiről és
hátrányairól
 Egyszerű kísérlet elvégzése a
víz
„szennyezettségének”
kimutatására:
víz
elektrolízise vaselektródok
között
 Beszélgetés „Lehet-e tűzvész
az űrhajókon?” témában
Kulcsfogalmak/ transzzsírsavak, bioetanol, biodízel
fogalmak

Tematikai egység

Utazás a Nobel-díj körül

Órakeret
6 óra

A tudományos kutatás elvi alapjai, információ internetes források
segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 érti, hogy egy sikeres kutatási eredmény sokszor hosszú évek egyéni
A tematikai egység
és csapatmunkájának a gyümölcse;
nevelési-fejlesztési  kiselőadásban beszámol néhány nemzetközileg elismert hazai és
céljai
külföldi kutató tevékenységéről, az elért eredményekről;
 példákat mond magyar Nobel-díjasokra, nagy vonalakban ismeri az
elismert eredményüket;
 példákat mond kémiai Nobel-díjasokra, megjelölve a kémia terén
elért sikereiket.
Előzetes tudás

Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
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 A Nobel-díj
 Kémiai Nobel-díjasok

 Holisztikus
szemlélet Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel
 Alfred Nobel életútjának
ismertetése
kiselőadás
keretében
 Szerepjáték Alfred Nobel
életének néhány epizódjával
kapcsolatban
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése
„Lehet-e
békedíjat elnevezni arról, aki
a dinamitot kifejlesztette?”
címmel
 Adatok
gyűjtése
olyan
kémikusokról,
akik
bár
megérdemelték
volna,
mégsem kaptak Nobel-díjat
 Néhány kiválasztott Nobeldíjas kémikus életének és
munkásságának feldolgozása
 Akik több Nobel-díjat is
kaptak: a Curie-házaspár
életének és munkásságának
feldolgozása
 Akitől majdnem visszavonták
a kémiai Nobel-díjat: érvelő
beszélgetés Fritz Haber
ellentmondásos
munkásságáról
 Miért csak a DNS-molekula
szerkezetének meghatározása
után 9 évvel adtak ezért a
felfedezésért orvosi Nobeldíjat? – kiselőadás tartása
 Magyar származású kémiai
Nobel-díjasok:
poszter
készítése
1742

 A Szent-Györgyi Alberttel
készült interjú megtekintése
és megbeszélése
Kulcsfogalmak/ Nincs új fogalom.
fogalmak

Tematikai egység

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság

Órakeret
8 óra

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, a természetben
előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete fegyelmezett és
Előzetes tudás
biztonságos kísérletezés.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 ismeri a globális klímaváltozás következményeit, érti az emberiség
előtt álló globális probléma kezelésének halaszthatatlanságát;
A tematikai egység  meggyőzően érvel az élhető környezet fenntartásának szükségessége
mellett;
nevelési-fejlesztési
 életciklus-elemzéseket végez néhány, a mindennapokban használt
céljai
termék esetében;
 a kibocsátott háztartási hulladék mennyiségének csökkentését
megtervezi;
 ismeri a különböző alternatív energiaforrások előnyeit és hátrányait,
valamint az energiaforrásokhoz történő hozzáférés, illetve a
felhasználás esetleges korlátait.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 Az
élhető
környezet  Holisztikus
szemlélet
fenntartása
fejlesztése
 A tiszta víz problémája
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
 A hulladékok termelése és
fejlesztése
kezelése
 Alternatív energiák a jövőben  Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel

Kapcsolódási pontok

Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Fizika: Naprendszer,
atommag, a
természetkárosítás
 Információgyűjtés a légkör fajtáinak fizikai
összetétele és a klíma háttere, elektromos
áram.
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kapcsolatáról a földtörténeti
és történelmi korokból
A
klímaváltozással
kapcsolatos
aktuális
híradások
(újságcikkek,
digitális hírportálok cikkei,
médiatartalmak) keresése
Grafikonok, adatok elemzése
a
klímaváltozást
okozó
gázokkal,
valamint
a
klímaváltozás
következményeivel
kapcsolatban
Beszélgetés a klímaváltozás
következményeiről és az
alkalmazkodás
lehetséges
módjairól
egyéni
és
közösségi szinten
A
Föld
vízkészleteinek
bemutatása, azok kémiai
összetételének,
felhasználhatóságának
lehetőségei
Információkeresés a Föld
vízháztartásának változásáról
és az ehhez kötődő társadalmi
és gazdasági kérdésekről
Információgyűjtés a helyi
vezetékes
víz
kémiai
összetételével,
annak
ellenőrzésével kapcsolatban,
az adatok összehasonlítása
más
terület/település
vezetékes vizével, illetve a
kereskedelemben
kapható
palackos vizekkel
Egy termék (pl. PET palack
vagy
mobiltelefon)
életciklusának
elemzése,
bemutatása poszteren vagy
digitális eszközön
Videofilm megtekintése a
tervezett elavulásról, érvelő
1744

Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.















párbeszéd annak előnyeiről és
hátrányairól
„Gyenge
láncszemek
a
termékekben”
címmel
gyűjtőmunka a háztartásban
fellelhető, valószínűsíthetően
a
tervezett
elavulásnak
áldozatul eső tárgyakról, azok
bemutatása
Videofilm készítése egy
helyi,
hulladékokkal
kapcsolatos
problémáról,
valamint terv készítése a
lehetséges megoldásra
Interjú készítése egy helyi
vállalkozóval, politikussal,
tisztségviselővel egy aktuális
helyi környezeti problémáról,
valamint annak megoldási
lehetőségeiről
Saját lakóház energetikai
korszerűsítésének
megtervezése
bekerülési
adatokkal alátámasztva
A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
Egyéni vagy családi terv
készítése a fenntarthatóbb
életmód kialakítására (otthon,
táplálkozás,
fogyasztás,
tudatos
vásárlás,
hulladékkezelés,
energiatakarékosság,
közlekedés stb.)
Projektfeladat: Egy élhető és
fenntartható
település
megtervezése
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Kulcsfogalmak/ életciklus-elemzés, tervezett elavulás
fogalmak
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon
történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat,
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és
szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves
vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó
szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti
különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete
és kölcsönhatásaik alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus
felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli
A fejlesztés várt összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség
eredményei
a előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
tanév végén
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a
fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták
alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek
meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű
kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául
szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos,
illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával
véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel
összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a
családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős
döntések meghozatalára.
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Célok
A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a
gyakorlati alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a
sikeres életpálya építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához,
alkalmazásához és továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák
a szakirányú felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók
számára a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos
tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia,
fizika, földrajz és kémia) vagy integrált természettudományos program keretében, a
mindennapokban megjelenő természettudományos kérdések és problémák mentén, a tanulói
aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát előtérbe helyező tantárgyak közül
választhatnak.
A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális
ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az
egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható
hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve
a közeljövőben szembenéz. Az emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák
kialakulásához, ugyanakkor a felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt
a megoldásukra is. A tárgy tanulása révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés
művészeti, irodalmi, történelmi vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére,
hogy a tanulók eredményesebben és biztonságosabban használják a természettudományos
fejlődésre alapozott innováció révén egyre tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során
érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet közvetlenül nyújt segítséget a
tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító életvitel kialakításához. A
tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő tananyag hiánytalan
feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz a tartalom
mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók csoportos
munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez nyújtott
támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg,
amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak
a tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez.
Kompetenciák
A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli
a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben
megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt
természettudományos információkat társaival megosztja.
Kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az
anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a
kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai
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tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos
médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy
csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és
korosztálya számára.
Digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai
tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott
adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen
értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző
témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel,
felelős és etikus módon.
Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot
szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések
meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő
kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A mérlegelő elemzések
során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb
általánosításokat fogalmaz meg.
Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos
tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló
felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző
tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet
vállal.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen
különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz
létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége
során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a
feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a
hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez
mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli.
Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját
megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja.
Értékelés
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni, hogy milyen mélységben
sajátította el a kémia nyelvezetét, milyen mértékben alakult ki a problémafelvető és megoldó
képessége elméleti és gyakorlati területen, felismeri-e a tudományterület gyakorlati
alkalmazásának fontosságát, képes-e megfogalmazni az ok-okozati összefüggéseket.
Az eredményes továbbhaladás fontos feltétele a tanulók tudásának folyamatos ellenőrzése és
értékelése. Fontos szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a
diáktársak által végzett értékelésnek is. A kémia órákon értékeljük a tanulók szóbeli, írásbeli
teljesítményét. A szóbeli megnyilvánulások lehetnek feleletek, hozzászólások, ábraelemzések,
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kiselőadások, stb…. Az írásbeli számonkérés feladatlapok, tesztek formájában történik. A
hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk arra,
hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyénileg
vagy csoportosan elkészített termék (rajz, modell, poszter, plakát, prezentáció, vers, ének stb.)
létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi
százalékos kritériumok szerint történik: 85% jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.
Ezen kívül gyakorlati problémák megoldását, versenyeken való szereplést is értékelünk.
Órakeretek évfolyamok szerint:
Évfolyam
11.

Heti
órakeret
2

Éves
órakeret
72

11. évfolyam
A választható kémia modul célja, hogy a tanulókban – részben előzetes ismereteikre építve –
kialakítsa a természettudományokkal – és benne a kémiával – kapcsolatos holisztikus
szemléletmódot. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak egy részletproblémával foglalkozzanak, hanem
elhelyezzék azt a természettudományok, sőt a társadalom egészében is. Mindez szükséges
ahhoz, hogy a tanulók a fenntarthatósággal, a globális kihívásokkal szemben megfelelően
érzékenyek legyenek, és tevőlegesen is részt vehessenek azok kezelésében, megoldásában. A
feldolgozandó témakörök életközeliek és – remélhetőleg – a tanulók számára érdekesek, olykor
hasznosak is.
A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét
Tananyagbeosztás:
Témakör neve
Kémia mindenhol
Különleges és veszélyes anyagok
Kémiai mítoszok nyomában
Utazás a Nobel-díj körül
Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság
Témahét
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
18
19
17
6
8
4
72
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Tematikai egység

Kémia mindenhol

Órakeret
18 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, a háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői,
Előzetes tudás
kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 egyszerű vizsgálatai alapján kiselőadásban vagy poszter segítségével
bemutatja néhány közismert természetes és mesterséges élelmiszer
A tematikai egység
összetételét;
nevelési-fejlesztési
 ismeri és egyszerű példákkal szemlélteti az élelmiszeripar
céljai
leggyakrabban alkalmazott állagjavító, illetve tartósító eljárásait;
 kiselőadásban bemutatja a legfontosabb tisztítószerek összetételét,
illetve szakszerű használatát;
 ismeri a víz különleges tulajdonságait, mint a felületi feszültség,
hőkapacitás, kölcsönhatások bizonyos anyagokkal;
 ismeri és példákkal szemlélteti a víz kémiai reakciókban betöltött
lehetséges szerepeit;
 érveket sorakoztat fel a hagyományos és az alternatív üzemanyagok
alkalmazása mellett és ellen;
 kiselőadásban bemutatja a hazai gyógyszeripar vívmányait.









Ismeretek (tartalmak,
jelenségek, problémák,
alkalmazások)
Kémia a konyhában
A tisztálkodás anyagai
A
víz
különleges
tulajdonságai
A víz lehetséges szerepei egy
kémiai reakcióban
Gyógyszereink a régmúltban,
a jelenben és a jövőben
Az élelmiszerek kémiája
Élelmiszerek előállítása

Fejlesztési követelmények/
módszertani ajánlások
 Megfigyelési és manuális
készség fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Az analógiás gondolkodás
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
ízlelés, szaglás,
tapintás, látás.
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok, tápanyag.
Fizika: a táplálékok
energiatartalma.

 Vegyszerek a háztartásban

 Információkeresés digitális
eszközzel
 A természetes és mesterséges
ételfestékek
előállítási
módjainak feltérképezése az
internet
segítségével,
természetes
ételfestékek
kinyerése
egyszerű
tanulókísérlettel,
a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése
 Információgyűjtés azokról a
kereskedelemben általánosan
bevett eljárásokról, melyek
által
a
különböző
élelmiszerek
frissebbnek
tűnnek
 Poszter vagy kiselőadás
készítése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, a
cukrozott
és
a
light
üdítőitalok, a narancslé,
illetve
a
vörösbor
összetételéről
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a kenyér, a tej, a
párizsi, a csokoládé, az
üdítőitalok, a narancslé,
illetve a vörösbor néhány
összetevőjének kimutatására,
a vizsgálatok szakszerű
dokumentálása,
a
tapasztalatok értelmezése, a
következtetések
levonása,
általánosítás
 Egyszerű
tanulókísérlet
elvégzése a sóban található
jódtartalmú
vegyület
jelenlétének kimutatására, a
vegyület
összetételének
meghatározására
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Biológia-egészségtan:
tudatos fogyasztói
szokások,
fenntarthatóság.
Fizika: az energia
fogalma,
mértékegysége.
Fizika:
felületi
feszültség, viszkozitás

 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a pácolás kémiai
hátteréről
 A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
 Kiselőadás vagy bemutató
készítése a fogkrémek, a
tusfürdők, a samponok, a
szappanok, az arcszeszek,
illetve
a
szájvizek
összetételének bemutatására
 Egyszerű
tanulókísérlet
mosószer
kinyerésére
vadgesztenyéből, a kinyert
mosószer kipróbálása, a
vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes
dokumentálása,
a
tapasztalatok
értelmezése,
általános
következtetések
megfogalmazása
 A háztartásban előforduló
vegyszerekkel kapcsolatos
interaktív feladat készítése
 Egyszerű
tanulókísérletek
elvégzése a felületi feszültség
bemutatására
(gemkapocs
vagy őrölt bors a víz
felszínén,
„Mennyi
gemkapocs fér el egy
színültig töltött pohárban?”,
különböző
oldószerek
párolgási
sebességének
vizsgálata), a vizsgálatok
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása
 Animáció keresése vagy
készítése a felületi feszültség
szemléltetésére
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 Tanulókísérlet tervezése a
víz, az alkohol, az éter, az
étolaj, illetve a benzin
viszkozitásának
összehasonlítására,
hipotézisalkotás,
a
tapasztalatok összevetése az
előzetes
feltevéssel,
a
magyarázatok
kémiai
hátterének
megadása,
a
következtetések levonása
 A
vízzel
kapcsolatos
kísérletgyűjtemény
összeállítása az interneten
található,
megbízható
forrásból
származó,
tartalmilag
helyes
videofelvételekből
 Logikai térkép készítése a víz
kémiai reakciókban betöltött
lehetséges
szerepeivel
(reaktáns,
termék,
katalizátor) kapcsolatosan
 Tanulókísérletek elvégzése
vízre
érzékeny
műanyagokkal kapcsolatban
(a
pelenkatöltet
viselkedésének vizsgálata, a
mágikus jósló hal – Fortune
Teller Miracle Fish –
működésének vizsgálata), a
vizsgálatok
narrált
videofilmes dokumentálása
 Információgyűjtés,
illetve
kisfilmek megtekintése a
légzsákok működéséről
 Poszter készítése a kevésbé
szokványos járművek (pl.
rakéták)
üzemanyagainak
összetételével kapcsolatosan
 Információgyűjtés
és
bemutatókészítés

1754

„Orvosságok a régmúltban és
napjainkban” címmel
 Kiselőadás
a
mai
gyógyszerkutatásról,
a
gyógyszerfejlesztés
kérdéseiről, a nagy hazai
gyógyszercégekről
 Filmelemzés
a
gyógyszerkutatásról, a jövő
gyógyszereiről
Kulcsfogalmak/ pácsó, felületi feszültség, viszkozitás
fogalmak

Tematikai egység

Különleges és veszélyes anyagok

Órakeret
19 óra

Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók
ismerete, életműködések ismerete.
 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás
vagy szóbeli útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét;
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 projektmunka keretében mutatja be a bűnügyi helyszínelés kémiához
kötődő vizsgálatait;
A tematikai egység  érti a vér- és vizeletvizsgálat fontosságát, ismeri a vér- és
nevelési-fejlesztési
vizeletvizsgálati lelet felépítését;
céljai
 érvelni tud a teljesítményfokozó szerek használatával szemben;
 kiselőadásban mutatja be a természetes és szintetikus kábítószerek
használata során kialakuló fizikai és pszichés függőségeket;
 a természetes és mesterséges mérgeket a megfelelő csoportba sorolja,
ismeri a gyakoribb vagy közismertebb mérgek mérgezési tüneteit;
 érti, hogy egy vegyület mérgező tulajdonsága nem a vegyület
eredetétől függ;
 projektmunka során beszámol a legismertebb vegyi fegyverek
összetételéről, az alkalmazásuk történelmi és politikai jelentőségéről;
 projektmunka keretében beszámol a különböző robbanóanyagokról,
a bányászati és katonai alkalmazási területekről;
Előzetes tudás
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 tanári felügyelettel, megbízható leírás alapján elvégez egyszerű,
tűzjelenséggel járó látványos kísérleteket;
 beszámol néhány különleges anyag tulajdonságáról.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A vér és a vizelet
 Kísérletek értelmezése és
biztonságos megvalósítása
 Mérgek, mérgezések
 A
társakkal
való
 Vegyi fegyverek
együttműködés fejlesztése
 Robbanó és gyújtó hatású
 Az analógiás gondolkodás
anyagok
fejlesztése
 Pirotechnikai anyagok
 A
rendszerezőképesség
 Különleges anyagok
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés
és
megosztás digitális eszközzel
 Projektfeladat „Helyszínelő
leszek!” címmel
 Információgyűjtés a vér
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. vércukorszint,
alkohol,
kábítószer,
gyógyszer, méreg) gyorsan
igazolható; bemutató vagy
poszter
készítése
az
összegyűjtött információkról
 Információgyűjtés a vizelet
összetételéről,
illetve
eljárásokról, amelyekkel az
összetételben
mutatkozó
eltérés (pl. aceton, kábítószer,
doppingszer,
gyógyszer,
méreg) gyorsan igazolható;
bemutató
vagy
poszter
készítése az összegyűjtött
információkról
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,
tápanyag, mérgezések
élettani okai. Növényi
és állati mérgek.

 Rövid
videofelvételek
megtekintése a vér-, illetve
vizeletvizsgálatról
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Egy időre
vagy örökre tiltsák el a
teljesítményfokozó
sportolót?” címmel
 Kiselőadás „Természetes és
szintetikus
tudatmódosító
szerek” címmel
 A kábítószerpótló anyagok
feltérképezése,
az
összegyűjtött
információk
bemutatása
poszter
segítségével
 Kábítószerekkel
és
kábítószerpótló anyagokkal
kapcsolatos informatív és
érdekes filmek keresése az
interneten,
azok
közös
megtekintése, megbeszélése
 Információgyűjtés
a
különböző
mérgek
(báriumvegyületek,
arzénvegyületek, cianidok,
ólomvegyületek,
atropin,
ricin, kadmiumvegyületek,
higanyvegyületek)
működéséről;
poszter
készítése
 Mérgező növények, növényi
mérgek, információgyűjtés a
szabadon termő növények
gyűjtéséről, az esetleges
kockázatokról
 Mérgező
gombák
(nagygombák,
penészgombák),
gombamérgezések,
a
legveszélyesebb
gombák
méreganyagai, hatásuk, a
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mérgezés
elkerülése,
gyógykezelés
Állati mérgek, mérgezések,
csalánozók, pókok, skorpiók,
kígyók mérgei, esetleges
ellenszerek
Projektfeladat „Mérgezések a
múltban és napjainkban”
címmel
Fémionok és anionok vizes
oldatokból egymás mellett
történő kimutatása egyszerű
tanulókísérletekkel,
a
tapasztalatok dokumentálása
és értelmezése, általános
következtetések levonása, a
fémionok
csoportokba
sorolása
Projektfeladat
„Vegyi
fegyverek” címmel
Kiselőadás a könnygázokról,
ingerlő harci anyagokról,
hólyaghúzó harci anyagokról,
idegmérgekről
A bináris vegyi fegyverek
működésének feltérképezése
Kisfilm megtekintése a II.
világháborúban alkalmazott
gázkamrákról
Kiselőadás vagy bemutató
készítése
a
gázálarcok
működésének szemléltetésére
Információgyűjtés a lőporról,
a dinamitról, az iniciáló
anyagokról,
illetve
az
ammónium-nitrát
alapú
robbanóanyagokról
Kiselőadás
a
dinamit
kifejlesztéséről, a harci és
bányászati felhasználásáról
Kisfilm
megtekintése
a
Molotov-koktél, illetve a
napalm működéséről
1758

 Prezentáció
készítése
a
pirotechnikai
anyagokról
(tűzijáték, gyufa, villanó
keverékek,
csillagszórók,
bengáli
tűz,
görögtűz,
petárdák), a pirotechnikai
anyagok biztonságos és
legális
használatának
hangsúlyozása
 Beszélgetés
az
otthoni,
ellenőrzés nélkül végzett
kísérletek veszélyeiről
 Csillagszórók készítése és
kipróbálása
tanulókísérletben, a kísérlet
fényképes
és/vagy
mozgóképes dokumentálása,
a
tapasztalatok
alapján
egyszerű
következtetések
levonása
 Kisfilm
megtekintése
a
tűzijátékok működéséről, a
tűzijátékbombákban található
keverék összetételéről
 Kiselőadás a tűzoltás elvi
alapjairól,
a
tűzoltó
anyagokról,
a
tűzoltó
készülékek működéséről
 Poszter
készítése
az
aerogélekről,
illetve
a
speciális
gyurmák
összetételéről
 Információgyűjtés illóolajok
növényekből
történő
kinyeréséről,
egyszerű
tanulókísérlet elvégzése, a
vizsgálat dokumentálása
 Kiselőadás a biológiailag
lebomló
műanyagok
összetételéről, a lebomlás
folyamatáról
 Interaktív feladat készítése a
különböző veszélyes és
1759

különleges
anyagokkal
kapcsolatban
 Film megtekintése vagy
információgyűjtés a 21.
század korszerű anyagairól,
az ún. intelligens anyagokról
akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, LD50, letális koncentráció,
Kulcsfogalmak/
LC50, könnygáz, idegméreg, vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló
fogalmak
anyag, intelligens anyagok

Tematikai egység
Előzetes tudás

Kémiai mítoszok nyomában

Órakeret
17 óra

A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete,

információ internetes források segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 magabiztosan
használ
magyar
és
idegen
nyelvű
mobiltelefonos/táblagépes applikációkat kémiai tárgyú információk
keresésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
A tematikai egység  érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk
nevelési-fejlesztési
között, konkrét példákat mond a köznapi életből tudományos és
céljai
áltudományos ismeretekre, információkra;
 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás,
reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság);
 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés,
szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra
utaló legfontosabb jeleket;
 meggyőzően érvel a tudományos bizonyítás jelentősége mellett.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 A „Száz kémiai mítosz” című  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
könyv néhány fejezetének
feldolgozása
kiselőadás
formájában
történő feldolgozása
 A biogazdálkodás
 „A természetes egészséges, a  A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
mesterséges káros”
szerepjátékszerű feldolgozása
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
az élőlényeket felépítő
főbb szerves és
szervetlen anyagok,
anyagcserefolyamatok,
életműködések,

 „Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?”
 „Lehet-e okos (smart) a víz?”
 Ivóvízszennyezés
 Vízzel
kapcsolatos
problémák
 Méregtelenítés és homeopátia
 Az egészséges élelmiszerek
 Bioüzemanyagok

 A „Száz kémiai mítosz” című
könyv néhány fejezetének
esszé
formában
történő
feldolgozása
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése „Jobbak a
biozöldségek?” címmel
 Érvelő
beszélgetés
lefolytatása „A természetes
egészséges, a mesterséges
káros” címmel, ellenpéldák
gyűjtése
 Érvelő
beszélgetés
„Ásványvizet vagy csapvizet
igyunk inkább?” címmel
 Kiselőadás „Lehet-e okos
(smart) a víz?” címmel
 Érvelő esszé készítése a
méregtelenítés kérdésében
 Érvelő
beszélgetés
a
homeopátia kérdéskörében
 Szerepjátékkal egybekötött
diskurzus „Melyik a jobb: a
margarin vagy a vaj?” címmel
 Adatgyűjtés
a
„francia
paradoxon” témakörében
 Érvelő
beszélgetés
az
élelmiszer-adalékok káros és
hasznos tulajdonságáról
 Érvelő esszé készítése a
bioüzemanyagokról
 Kémiai
ismeretekkel
kapcsolatos
„városi
legendák”
gyűjtése,
kiselőadásban
történő
bemutatása
 Szerepjátékkal egybekötött
beszélgetés „Melyik a jobb:
az
ásványvíz
vagy
a
csapvíz?” címmel
 Érvelő esszé készítése az
arzénnal
szennyezett
magyarországi vizekről
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tápanyag, mérgezések
élettani okai.
Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Földrajz:
fenntarthatóság,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik,
energiahordozók,
környezetkárosítás.
Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.
Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai

 Kiselőadás
tartása
a
csodavizekről
(pi-víz,
csökkentett
deutériumtartalmú
víz,
oxigénben dúsított víz stb.) és
azok vélt jótékony hatásáról,
valamint annak cáfolatáról
 Szerepjátékkal
kombinált
beszélgetés a műanyagok
használatának előnyeiről és
hátrányairól
 Egyszerű kísérlet elvégzése a
víz
„szennyezettségének”
kimutatására:
víz
elektrolízise vaselektródok
között
 Beszélgetés „Lehet-e tűzvész
az űrhajókon?” témában
Kulcsfogalmak/ transzzsírsavak, bioetanol, biodízel
fogalmak

Tematikai egység

Utazás a Nobel-díj körül

Órakeret
6 óra

A tudományos kutatás elvi alapjai, információ internetes források
segítségével.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 érti, hogy egy sikeres kutatási eredmény sokszor hosszú évek egyéni
A tematikai egység
és csapatmunkájának a gyümölcse;
nevelési-fejlesztési  kiselőadásban beszámol néhány nemzetközileg elismert hazai és
céljai
külföldi kutató tevékenységéről, az elért eredményekről;
 példákat mond magyar Nobel-díjasokra, nagy vonalakban ismeri az
elismert eredményüket;
 példákat mond kémiai Nobel-díjasokra, megjelölve a kémia terén
elért sikereiket.
Előzetes tudás

Ismeretek
jelenségek,
alkalmazások)

(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
problémák,
Kapcsolódási pontok
módszertani ajánlások
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 A Nobel-díj
 Kémiai Nobel-díjasok

 Holisztikus
szemlélet Biológia: a tudományos
kutatás elvi alapjai
fejlesztése
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
fejlesztése
 Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel
 Alfred Nobel életútjának
ismertetése
kiselőadás
keretében
 Szerepjáték Alfred Nobel
életének néhány epizódjával
kapcsolatban
 Érvelő
beszélgetés
kezdeményezése
„Lehet-e
békedíjat elnevezni arról, aki
a dinamitot kifejlesztette?”
címmel
 Adatok
gyűjtése
olyan
kémikusokról,
akik
bár
megérdemelték
volna,
mégsem kaptak Nobel-díjat
 Néhány kiválasztott Nobeldíjas kémikus életének és
munkásságának feldolgozása
 Akik több Nobel-díjat is
kaptak: a Curie-házaspár
életének és munkásságának
feldolgozása
 Akitől majdnem visszavonták
a kémiai Nobel-díjat: érvelő
beszélgetés Fritz Haber
ellentmondásos
munkásságáról
 Miért csak a DNS-molekula
szerkezetének meghatározása
után 9 évvel adtak ezért a
felfedezésért orvosi Nobeldíjat? – kiselőadás tartása
 Magyar származású kémiai
Nobel-díjasok:
poszter
készítése
1763

 A Szent-Györgyi Alberttel
készült interjú megtekintése
és megbeszélése
Kulcsfogalmak/ Nincs új fogalom.
fogalmak

Tematikai egység

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság

Órakeret
8 óra

A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, a természetben
előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete fegyelmezett és
Előzetes tudás
biztonságos kísérletezés.
 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat
kémiai tárgyú médiatartalmak gyűjtésére;
 mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazások
segítségével
médiatartalmakat, illetve bemutatókat hoz létre.
 ismeri a globális klímaváltozás következményeit, érti az emberiség
előtt álló globális probléma kezelésének halaszthatatlanságát;
A tematikai egység  meggyőzően érvel az élhető környezet fenntartásának szükségessége
mellett;
nevelési-fejlesztési
 életciklus-elemzéseket végez néhány, a mindennapokban használt
céljai
termék esetében;
 a kibocsátott háztartási hulladék mennyiségének csökkentését
megtervezi;
 ismeri a különböző alternatív energiaforrások előnyeit és hátrányait,
valamint az energiaforrásokhoz történő hozzáférés, illetve a
felhasználás esetleges korlátait.
Ismeretek
(tartalmak,
Fejlesztési
követelmények/
jelenségek,
problémák,
módszertani ajánlások
alkalmazások)
 Az
élhető
környezet  Holisztikus
szemlélet
fenntartása
fejlesztése
 A tiszta víz problémája
 A
társakkal
való
együttműködés képességének
 A hulladékok termelése és
fejlesztése
kezelése
 Alternatív energiák a jövőben  Alkotás digitális eszközzel
 Információkeresés digitális
eszközzel

Kapcsolódási pontok

Biológia-egészségtan:
szaglás, tapintás, látás,
környezetszennyezés,
levegő-, víz- és
talajszennyezés,
fenntarthatóság.
Fizika: Naprendszer,
atommag, a
természetkárosítás
 Információgyűjtés a légkör fajtáinak fizikai
összetétele és a klíma háttere, elektromos
áram.
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kapcsolatáról a földtörténeti
és történelmi korokból
A
klímaváltozással
kapcsolatos
aktuális
híradások
(újságcikkek,
digitális hírportálok cikkei,
médiatartalmak) keresése
Grafikonok, adatok elemzése
a
klímaváltozást
okozó
gázokkal,
valamint
a
klímaváltozás
következményeivel
kapcsolatban
Beszélgetés a klímaváltozás
következményeiről és az
alkalmazkodás
lehetséges
módjairól
egyéni
és
közösségi szinten
A
Föld
vízkészleteinek
bemutatása, azok kémiai
összetételének,
felhasználhatóságának
lehetőségei
Információkeresés a Föld
vízháztartásának változásáról
és az ehhez kötődő társadalmi
és gazdasági kérdésekről
Információgyűjtés a helyi
vezetékes
víz
kémiai
összetételével,
annak
ellenőrzésével kapcsolatban,
az adatok összehasonlítása
más
terület/település
vezetékes vizével, illetve a
kereskedelemben
kapható
palackos vizekkel
Egy termék (pl. PET palack
vagy
mobiltelefon)
életciklusának
elemzése,
bemutatása poszteren vagy
digitális eszközön
Videofilm megtekintése a
tervezett elavulásról, érvelő
1765

Földrajz: ásványok,
kőzetek, vizek,
környezetkárosító
anyagok és hatásaik.















párbeszéd annak előnyeiről és
hátrányairól
„Gyenge
láncszemek
a
termékekben”
címmel
gyűjtőmunka a háztartásban
fellelhető, valószínűsíthetően
a
tervezett
elavulásnak
áldozatul eső tárgyakról, azok
bemutatása
Videofilm készítése egy
helyi,
hulladékokkal
kapcsolatos
problémáról,
valamint terv készítése a
lehetséges megoldásra
Interjú készítése egy helyi
vállalkozóval, politikussal,
tisztségviselővel egy aktuális
helyi környezeti problémáról,
valamint annak megoldási
lehetőségeiről
Saját lakóház energetikai
korszerűsítésének
megtervezése
bekerülési
adatokkal alátámasztva
A Mindentudás Egyeteme
sorozat egy-egy témába illő
előadásának megtekintése,
majd közös beszélgetés, vagy
az előadással kapcsolatos
feladatlap kitöltése
Egyéni vagy családi terv
készítése a fenntarthatóbb
életmód kialakítására (otthon,
táplálkozás,
fogyasztás,
tudatos
vásárlás,
hulladékkezelés,
energiatakarékosság,
közlekedés stb.)
Projektfeladat: Egy élhető és
fenntartható
település
megtervezése
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Kulcsfogalmak/ életciklus-elemzés, tervezett elavulás
fogalmak
A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon
történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat,
összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és
szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását,
előállítását, gyakorlati jelentőségét.
Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves
vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó
szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti
különbségeket.
Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.
Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete
és kölcsönhatásaik alapján.
Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus
felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli
A fejlesztés várt összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség
eredményei
a előtt is bemutatni.
Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egyszerűbb
tanév végén
problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a
fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták
alkalmával.
Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek
meglátására, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű
kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául
szolgáló hipotéziseket.
Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos,
illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával
véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel
összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni.
Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a
családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős
döntések meghozatalára.
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Ez a kerettanterv a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyak elemeiből épül fel.
Célja az átfogó természettudományos műveltség megalapozása azon szakközépiskolás diákok
számára, akik nem kívánnak ilyen irányban továbbtanulni. Szemléleti és tartalmi alapjait a Nat
2012-es változata adja, ám nem célja annak olyan mélységű elsajátítása, mely a szaktárgyi
(biológia, kémia, fizika vagy földrajz) érettségi vizsga követelményeiben megfogalmazódik.
Biztonságos kiindulópontot jelent ugyanakkor a komplex természettudományos érettségi
eléréséhez.
A kerettanterv 18 egységből (témakörből) épül fel, melyek jól köthetők egy-egy diszciplína
(tantárgy) kereteihez, ám sorrendjük és egységes szemléletük révén a műveltségi terület
egészének önálló feldolgozását jelentik. A témakörök az alacsony óraszám miatt lineárisan
épülnek egymásra.
Az egyes rész-témák közti tartalmi kapcsolatokat a harmadik oszlop előre- és visszautalásai
jelzik: előbbiek a részletesebb kifejtést megelőző, csupán a háttértudásra építő alkalmazások,
utóbbiak a már elsajátított ismeretek későbbi felhasználására utalnak.
A természettudományos kerettanterv a tárgyi ismeretek, az azokat nagyobb összefüggésekbe
ágyazó műveltség és célszerű felhasználás képességének egyensúlyára törekszik.
Középpontjában olyan képességek, kompetenciák fejlesztése áll, mint jelölés, lényegkiemelő
ábrázolás, csoportosítás, halmazba sorolás, korreláció és oksági összefüggések fölismerése, az
érvek és ellenérvek mérlegelésének képessége, ezen belül a bizonyítás (visszavezetés
axiómákra) és a cáfolat (hibás föltevés logikai lehetetlenségének belátása), a struktúra és
funkció közti kölcsönös megfeleltetés, a szabályozottság, visszacsatolás fölismerése útján a
rendszerszemlélet, a modellalkotás és modellek használata, sejtés, hipotézis, szabály, törvény
megkülönböztetése, megfigyelések és kísérletek értelmezése, predikció (a rendszer várható
állapotának előrejelzése), döntési helyzetben releváns érv(ek) kiválasztása, előnyök és
hátrányok mérlegelése. Mindezek olyan képességek, melyek a művészeti pályát választók
számára is hasznos, szemléletformáló tudást nyújtanak. A témakörök meghatározó
diszciplináris helyét és logikai sorrendjét a táblázat mutatja.

Célok
A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó
jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági
versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális
problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen,
az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A
kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet
ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett
magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára.
A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány
tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet
műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az
ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.
A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók
természettudományos műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése,
másrészt a természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása.
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A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a
hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok
kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való
foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze,
frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos
gondolkodásukat, képességeiket.
A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete,
de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló
a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák
előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős
és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete
nélkül elképzelhetetlen.
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag
változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan,
takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex
természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel
kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell
arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek
változásokat, válságokat idézhetnek elő.
A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére
szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes
tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket
fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.
A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai
használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói
ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a
Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a
tanév során bármikor felhasználható. Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni.
A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz
és a biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás
módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek
vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és
fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az
élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket
szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti
környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert
ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika
között.
A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt
szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget
adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is.
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A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az
elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek
élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.
Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti
egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a
társadalomismeret és a matematika között is.
A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:
–
–

a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;
legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok
ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására;
– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;
– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott
diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására;
– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.
– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;
– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;
– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok
szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.
– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;
– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos
érvelés néhány sajátságának elmélyítése;
– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek
tudatosítása;
– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben.
Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.

Fejlesztési területek
Erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért
érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és
belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények
kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat
értékkonfliktusok kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket,
sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája
fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő
magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával,
hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő
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tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört,
van tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének
természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival.
Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő
jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer
hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli
ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a
különböző népek és kultúrák hagyományait.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri
alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét,
képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével
kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud
példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait
és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik
a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre,
ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember
személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai
elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi
együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához
szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival
való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van
azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a
normakövetés szerepét, fontosságát.
Családi életre nevelés
A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a
munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált
anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét,
önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására,
megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési
módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban
információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a
szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások
veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és
az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti
a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok
megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát,
tiszteli a különböző generációk tagjait.
Testi és lelki egészségre nevelés
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A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé
válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend
összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait.
Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról.
Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket
alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját
döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki
egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti
szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor fogalmát,
képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és
lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor
alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a
gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a
védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni
védőoltásokra.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok
segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a
segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget
vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll.
Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége
segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét
példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági,
a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az
emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja
ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális
problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A
tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság
kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni.
Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van
jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik
tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói
szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes
tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek
közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy
a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes
írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az
alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
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Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, a
GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhetési,
biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb
életvitellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a
társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes
információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések,
hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt
használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között.
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs
stratégiával rendelkezik a nemkívánatos tartalmak elhárítására.
A tanulás tanítása
A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből.
Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák
kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt
segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és
rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában
gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző
természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a
különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében.

Kompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére,
saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes
különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott
szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos
területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést,
önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az
önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális
leírására, értelmezésére.

Idegen nyelvi kommunikáció
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A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan
fenntartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai,
tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben.
Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó
témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és
törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Matematikai kompetencia
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az
eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a
matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni,
biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és
társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni
a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein
is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények feltárásában, más
tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is.

Természettudományos és technikai kompetencia
Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos
tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes
meghatározott szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből
következtetéseket levonni. Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a
választott szakma elsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák
megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát.
Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és döntések regionális és globális következményeit.

Digitális kompetencia
A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és
a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési
körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is
használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok,
problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT
alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az
információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó
veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a
szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket a digitális tartalmak
felhasználása során figyelembe vesz.
Szociális és állampolgári kompetencia
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A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás
lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és
vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni.
Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és
empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben
segítséget elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a
munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi
folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt
venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő
problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére.
Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, a
vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek
leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó
nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai
vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására, és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági
feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén
gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései
vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági
kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság,
a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva
érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és
jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes
ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és
az innováció jellemzi.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes
kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek
kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott
műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és
képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek,
modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.

Hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz
eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban
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sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét
összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve
az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció
folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje
pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és
képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját
tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.

Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg
kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell
játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek
is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről
valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is
tanúbizonyságot tegyenek.
Formái:
– szóbeli felelet,
– feladatlapok értékelése,
– tesztek, dolgozatok osztályozása,
– rajzok készítése,
– modellek összeállítása,
– számítási feladatok megoldása,
– kísérleti tevékenység minősítése,
– kiselőadások tartása,
– munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal
történő elismerése,
– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint,
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról,
jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.
Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi százalékos kritériumok szerint történik: 85%
jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.

A tantárgy óraszáma évfolyamonként

1777

9. évfolyam

A tantárgy heti óraszáma

A tantárgy éves óraszáma

2 óra

72 óra

9. évfolyam
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét

Tananyagbeosztás:
Tematikai egység

II. Építőegységek és reakcióik
III. Anyagi halmazok
IX. Szerves szénvegyületek
XVIII. Ökológia – fenntarthatóság
Témahét1

Tematikai egység

Óraszám
17
11
23
16
4

Órakeret
17 óra

II. Építőegységek és reakcióik

Előzetes tudás

Az atom, molekula, ion, atommag, elektron fogalma. Elemek: fémek,
nemfémek, vegyületek, keverékek megkülönböztetése. A periódusos
rendszer jelentőségének, felépítésének ismerete, használata. Elsőrendű
kémiai kötések kialakulása.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A tanulók néhány példán át értelmezzék a kérdésfelvetés, a kutatási
módszer és a magyarázó modell kapcsolatát az anyagok építőegységeit
kutató természettudományok történetében a 20. század elejéig. Vessék
össze a különböző modellek érvényességi körét, magyarázó erejét,
gyakorlati használhatóságát. Ismerjék fel kapcsolatukat a mindennapok,
valamint a filozófia és a művészetek problémáival (arány, törvény,
kompozíció).

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Hogyan magyarázható a testek keletkezése, átalakulása és pusztulása?
Hogyan ragadható meg és mire vezethető vissza a természetben tapasztalt formák
állandósága?
Mi magyarázza a vegyületek reakciókészségét és az átalakulás szabályosságát?
Hogyan hozható összefüggésbe az anyag szerkezete és tulajdonságai?
1. Térbeli rend
A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
1
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Az anyag folytonossága
(Arisztotelész) és atomos
felépítése (Démokritosz)
mellett és ellene szóló érvek.
Keletkezés és pusztulás
magyarázata.
Természettörvény, harmónia
és arány fogalma az ókori
gondolkodásban
(Püthagorasz, Platón).

Az atom és vákuum ókori
fogalmával magyarázható
néhány jelenség (alakváltozás,
rezgések, sűrűség) és a nem
magyarázható problémák
(formák, szabadesés)
értelmezése.

> sűrűségváltozás III
> szabadesés VIII.
> rezgések VIII.
> fenntarthatóság XVIII.
> egészség XI.

A szépségről, egészségről,
> aranymetszés
harmóniáról és arányosságról
szóló néhány ókori
összefüggés értelmezése és
összekapcsolása mai esettanulmányokkal.
Kísérlet: húrhosszak
összevetése harmonikus
(oktáv, terc) és
diszharmonikus hangzással.
Önálló munka: azonos
alapegységekből felépülő
különböző kompozíciók.
(„Ugyanazokból a betűkből
lesz a komédia és a tragédia.”)
Kristályszimmetriák
megfigyelése és
összehasonlítása.

2. Minőségi sokféleség
Az „őselemek” arisztotelészi
fogalma, érvényességi köre,
kritikája.
Az anyagok csoportosítása
(elemek, vegyületek,
keverékek).
Gázok tulajdonságainak
kísérleti vizsgálata: széndioxid, oxigén, hidrogén.
Az égés magyarázata a
flogiszton-elméletben és
ennek cáfolata (Lavoisier).
Az oxidáció és a redukció
kapcsolata a légzéssel és a
fotoszintézissel.
A víz bontása és szintézise.

Atom és elem fogalmának
megkülönböztetése.
Az ókori szférikus világképet
alátámasztó hétköznapi
tapasztalatok rendszerbe
foglalása, összekapcsolása a
geocentrikus modellel. Mai
magyarázat megfogalmazása
a sűrűségkülönbség alapján.
Bemutatott kísérletek
magyarázata: a levegő
gázelegy, melynek összetétele
változhat. Hidrogén- és széndioxid fejlesztés,
hidrogénégetés, a
páraképződés magyarázata.
A flogisztonelmélet mellett és
ellen felhozható kísérleti
tapasztalatok összevetése.
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> anyagok körforgása XVIII

> az égés és légzés
energiamérlege IV.
> felépítő és lebontó
folyamatok IV.

Az égés és a légzés
hasonlóságának
megfogalmazása, a
fotoszintézis és a légzés
kapcsolatának bemutatása
(bruttó egyenlet).
3. A vegyületek
Az atomok léte mellett szóló
újkori kémiai mérési
eredmények (Dalton,
többszörös tömegviszonyok).
A vegyület fogalma.
A moláris tömeg, az
összegképlet. A szerkezeti
képlet magyarázata a
vegyérték fogalommal.
A kémiai egyenlet.

A daltoni modell (jellemző
tömegű és vegyértékű,
kémiailag oszthatatlan
részecskék) kapcsolatba
hozása a többszörös
tömegviszonyok törvényével.
Összegképlet értelmezése
tömegarányok és moláris
tömegek ismeretében.
Összegképlet és vegyérték
ismeretében molekulák
Az atomokról mint
lehetséges szerkezeti
erőcentrumokról szóló tanítás képleteinek fölírása.
(vonzás és taszítás).
Egyenletek rendezése (a
Az atomok, mint ellentétes
képlet ismeretében az
töltésű részecskékből álló
anyagmennyiség
egységek: az elképzelés
megmaradása alapján).
mellett szóló kísérleti
Oldatok elektromos
eredmények (elektrolízis,
vezetésének magyarázata
Faraday). Ionok (kationok,
ionok vándorlásával.
anionok).
Kationok és anionok
Az elektron felfedezése,
keletkezésének értelmezése
tulajdonságai (Thomson).
(elektronfelvétel- és leadás).
A Thomson-modell.
A katódsugárcső (fénycsövek)
A proton és a neutron.
működésének magyarázata,
Az atommag létére és
Thomson kísérletének
tulajdonságaira vonatkozó
értelmezése (az elektron
kísérlet (Rutherford).
töltése, tömege).
Az elektronvonzó képesség
Rutherford szórásos
(elektronegativitás). Apoláris kísérletének értelmezése (a
és poláris molekulák, ionok
mag töltése, nagysága,
keletkezésének magyarázata. tömege).
Molekulák polaritásának és
A Thomson-modell
oldhatóságának összefüggése. („mazsolás puding”) és a
Rutherford-modell („miniNaprendszer”) érvényességi
körének elemzése.
Elektronátadás (ionok) vagy
eltolódás (poláros kötésű
molekulák) magyarázata
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> mol III.

> szerkezetvizsgálat a szerves
kémiában IX.
> egyenáram, galvánelem:
XIII.

> gerjesztés, vonalas színkép
XIV.
> radioaktív sugárzás: XIV.

> Naprendszer XV.
> körmozgás VIII.

elektronegativitás-különbség
alapján.
A „hasonló a hasonlóban” elv
alkalmazása polaritások
> alkalmazása a szerves
ismeretében. Oldásos kísérlet vegyületek körében IX.
elvégzése, magyarázata.
4. Reakciótípusok
A redox folyamatok
értelmezése Lavoisier szerint
(oxigénnel való egyesülés).
A redox folyamatok
általánosítása (elektronátadás,
vagy elektroneltolódás).
A sav-bázis reakciók
értelmezése Arrhenius szerint
(disszociáció), a mellette
szóló bizonyítékok. A pHskála.
A sav-bázis reakciók
Brönsted-elmélete
(protonátadás).
Molekulák polaritásának és
savasságának összefüggése.

Ugyanazon redox folyamat
értelmezése a töltések
feltüntetése nélkül és/vagy
ionos egyenlettel.
Savak és bázisok
tulajdonságainak kísérleti
vizsgálata (indikáció).
Arrhenius érveinek
megfogalmazása az ionok léte
mellett. A semlegesítés
magyarázata, a pH-skála
használata.
Ugyanazon sav-bázis reakció
értelmezése Arrhenius és
Brönsted szerint
(protonátadásként).
A savasság magyarázata a
hidrogén-kötés polaritása
alapján.

> biológiai oxidáció X.
> redukáló és oxidáló légkör
XVI.
> fémek korróziója és
elektrokémiai redukciója XIII.
> a szénsav a vérben XI
> karbonátok,
karsztjelenségek V.
> az oxigén és a nitrogén
körforgása XVIII.
> sósav a gyomorban XI.
> ammónia és aminosavak IX.
> felületaktív anyagok
polaritása III.
> savas esők XVIII.

Atom, vákuum, elem, vegyület, molekula, ion, tömegarány, összegképlet,
Kulcsfogalmak/fo
szerkezeti képlet, egyenlet, elektron, proton, neutron, izotóp, atommag,
galmak
elektronegativitás, polaritás.

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

III. Anyagi halmazok

Órakeret
11 óra

Halmazállapot, halmazállapot-változások, légnyomás, oldat, százalék
Modellek alkalmazása gyakorlati jelenségek magyarázatára: a
halmazállapotokról alkotott kép formálása, az értelmezés elmélyítése.
Egyedi létező és a belőle képződő sokaság (halmaz) tulajdonságainak
összefüggése és a halmazban értelmezhető új tulajdonságok megértése.
Struktúra (rendeződés) és a struktúrához köthető folyamat közti kapcsolat
értelmezése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények
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Kapcsolódási pontok

Problémák
Hogyan alkalmazhatók az építőegységek modelljei (részecskék, illetve erőcentrumok) a
részecskesokaságok (anyagi halmazok) viselkedésének leírására?
Miből következtethetünk az anyagi halmazok belső rendjére, mi magyarázza ezt?
Mi történik eltérő halmazállapotú anyagok érintkezésekor?
Mi történik halmazállapot-változáskor? Létezhetnek-e átmeneti formák, a rendezettség „helyi
szigetei”?
2. A folyadékok
A térfogatállandóság, a
változó alak, a hőtágulás és a
diffúzió magyarázata.
Párolgás, lecsapódás, fagyás,
kristályosodás, oldódás
kapcsolata.
Oldatok töménysége
(százalék, koncentráció).
Diffúzió féligáteresztő
hártyán át (ozmózis).

Diffúzió összehasonlító
értelmezése gázokban és
folyadékokban (Brownmozgás, lyukvándorlás).
Kísérlet: diffúzió, illetve
ozmózis megfigyelése és
értelmezése.
Az ozmózis valamely
biológiai hatásának
értelmezése (pl. növények
vízfelvétele).
Oldatok töménységének
megadása (számítás).

> hőmozgás: III.

> ozmózison alapuló
életjelenségek: X., XI.

3. A szilárd testek
A térfogat- és
formaállandóság, a hőtágulás
magyarázata a
részecskemodellel
(kristályrács, elemi cella).
Rácshibák következményei
(törés).
Fagyás, kristályosodási góc.
Olvadás és oldás különbsége,
az oldódás folyamata.
Folyadékok és gázok
adszorpciója szilárd felületen
(hajszálcsövesség).
Adszorpció hatása a
folyamatok sebességére:
katalízis.

Megfigyelés, önálló munka:
Kristályformák, törési minták
megfigyelése és rögzítése
(fotó, rajz).
Adszorpciós jelenségek
értelmezése (pl.
papírkromatogram).
> talajszerkezet XIX.>
Adszorpció és deszorpció
gyakorlati jelentőségének
> enzimműködés XI.
magyarázata (festés,
illatszerek, talajképződés,
> szmog XVIII.
aktív szén).
Katalizátor hatásának
megfigyelése, értelmezése.

4. Átrendeződések
Szilárd testek aprózódásának
folyamata (diszperzió).
Kolloid rendszerek a
mindennapokban (krémek,
szmog, füst, vér, humusz).
Folyadékok belső

Diszpergálás és kicsapódás
értelmezése.
Kísérlet: kolloid rendszerben
(pl. tej) kicsapódás, ennek
egyszerű magyarázata.
A jelenségek környezeti és
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> környezeti tényezők XVIII.
> szappanok, fehérjék,
enzimek IX., X.

rendeződése (mosószerek,
folyadékkristályok).
„Intelligens anyagok”,
nanotechnológia.

egészségügyi hatásának
elemzése (szmogképződés,
> sejthártya, membránok X.
nehézfémionok mérgező
hatása).
A mosószerek (felületaktív
anyagok) hatásának
megfigyelése (hab, cseppek
felülete, oldhatóság
megváltozása) és magyarázata
a molekulák kettős
polaritásával. A mosóhatás
értelmezése micellákkal.
Önálló feldolgozás: a modern
fizikai kémia néhány
eredménye, felhasználási
lehetőségei (pl. fényre
sötétedő üveg).

Kulcsfogalmak/fo Gáz, folyékony, szilárd, diffúzió, ozmózis, kristályrács, kolloid,
kicsapódás, megkötődés (adszorpció), katalízis, felületaktív anyag.
galmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

IX. Szerves szénvegyületek

Órakeret
23 óra

Növényi és állati tápanyagok, élelmiszerek. Szénhidrátok
(szőlőcukor, keményítő). Alkoholok, szerves savak (ecetsav),
zsírok, olajok, fehérjék. Természetes és szintetikus szerves
anyagok. A földgáz és a kőolaj keletkezése.

A
szerves
vegyületek
sokféleségének
megismerése,
nyersanyagként és energiaforrásként történő felhasználásuk
jelentősége. A szerves vegyületek összetétele, szerkezete és
tulajdonságai közötti összefüggések felismerése és alkalmazása.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai A szerves vegyületek előfordulása és jelentősége az élő
rendszerek felépítésében és működésében. A hétköznapokban
előforduló szerves vegyületek megismerése, hatásaik,
jelentőségük értékelése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Mi az oka a szerves szénvegyületek sokféleségének?
Hogyan ismerhető meg a szerves molekulák szerkezete, térbeli alakja? Mi a jelentősége ennek
az ismeretnek?
Milyen módon kapcsolódhatnak össze a kisebb szerves molekulák óriásmolekulákká, illetve
hogyan bonthatók le ezek alkotóegységeikre? Hogyan értelmezhető az oxidáció és a sav-bázis
folyamat a szerves molekulák körében?
Mi a jelentősége a szénvegyületeknek az energiatermelésben, a élő szervezetek felépítésében
és működésében?
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Milyen felhasználási területei és egészségre gyakorolt hatásai vannak a szerves vegyipari
termékeknek?
1. Szénhidrogének
A szerkezet variációi:
példák szerkezeti
izomériára.
A szénvegyületek
tetraéderes szerkezete
telített szénhidrogénekben,
példa térszerkezeti
izomériára (kiralitás, van ’t
Hoff).
Legfontosabb kémiai
reakcióik.
A szénhidrogének
oxidációja, jelentőségük az
energia felhasználásban.
Biogáz.
Szénhidrogének közvetlen
kémiai átalakításaival
létrehozható szerves
vegyületek tulajdonságai,
felhasználásuk
(halogenidek, műanyagok).
A műanyagok okozta
környezeti károk
megszüntetésének
lehetőségei.
1. 2.Oxigéntartalmú
szénvegyületek
2.
A funkciós csoportok
szerepe az oxigéntartalmú
vegyületek
megkülönböztetésében,
rendszerezésében.
Az alkoholok kémiai
sajátosságai, gyakorlati
jelentőségük, élettani
hatásaik.
A legfontosabb
karbonsavak
előfordulásának és
felhasználásának jellemző
területei.
Az észterek szerepe az
élővilágban.

Kísérlet: gyertya égése és a láng
szerkezete. A tapasztalatok
értelmezése.
Oxidáció, szubsztitúció, addíció
és polimerizáció
megkülönböztetése, példák,
gyakorlati jelentőségük
felismerése (pl. műanyagok).
Szubsztitúciós reakciókkal
létrehozható néhány vegyület
(egyenlet).
A felhasználás környezeti
következményeinek elemzése.
Térszerkezet és izoméria
bemutatása pl. pálcikamodellel.
Az eltérő szerkezet néhány
lehetséges gyakorlati
következményének
megfogalmazása (pl.
oktánszám).

< oxidáció II.

< a kőolaj mint ásványkincs
V.
> freonok hatása az ózonra
XVIII.,üvegházhatás XVIII.
< összeg- és szerkezeti képlet
II.

Tetszőleges vegyület
azonosítása funkciós csoport
(oxo, hidroxil, éter, karboxil,
észter) alapján.
Észterképződés és hidrolízis
< sav-bázis reakciók II.
felírása.
Karbonsav sav-bázis
reakciójának fölírása.
Az észterek legfontosabb
csoportjainak (zsírok, olajok) és
a belőlük nyerhető szappanok
szerkezetének bemutatása.
< felületaktív anyagok III.
< fotoszintézis egyenlete II.
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Tisztítószerek és
kozmetikumok összetevői,
hatóanyagai (felületaktív
anyagok, membránok).
A szénhidrátok
csoportosítása, felépítése,
élettani jelentősége.

Kísérlet: szőlőcukor és
keményítő tulajdonságainak
vizsgálata, magyarázata.

> vércukorszint XI.

3. Nitrogéntartalmú
szénvegyületek
Ammónia és aminosav savbázis sajátságai.
A fehérjék kialakulása,
kémiai összetétele,
szerkezete, tulajdonságai.
A fehérjék szerepe az élő
szervezetek felépítésében
és működésében, az
enzimek hatásának
magyarázata.
A fehérjék mint kolloidok.
Az élelmiszerek összetevői,
hatásuk az egészség
megőrzésére.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai egység

Peptidkötés kialakulása és
hidrolízise (egyenlet).
Enzimhatás magyarázata a
kulcs-zár modell alapján.
Enzimmérgek hatásának
értelmezése.
Teljes értékű fehérjék
magyarázata.

> aminosavsorrend, fehérjeszintézis (DNS) XII.
< katalízis III.

Szénhidrogének, földgáz és kőolaj, funkciós csoportok,
alkoholok, karbonsavak, észterek, lipidek, tisztítószerek és
kozmetikumok, felületaktív anyagok, membránok, szénhidrátok,
édesítőszerek, fehérjék, kolloid rendszerek, enzimek,
műanyagok.

XVIII. Ökológia – fenntarthatóság

Órakeret 16
óra

Előzetes tudás

Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség,
a faj.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése.
Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése.
Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai,
földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata.
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak
elemzése, elkerülésük lehetőségei.
Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet
minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.
Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a
háztartásokban és kisközösségekben.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák:
Hogyan határozzák meg a természeti feltételek az emberi létet? Milyen mértékig és mennyire
tartósan befolyásolhatjuk e feltételeket? Mik a történelem biológiai tanulságai? Milyen
gazdálkodási és gondolkodási- életmódbeli formák lehetnek fennmaradásunk feltételei?
3. Bio-geokémiai ciklusok
A szén, oxigén és nitrogén
körforgása a természetben.
A Gaia-hipotézis
(Lovelock).
Emberi hatások (fokozódó
üvegházhatás, az ózonréteg
sérülése, savas esők,
nitrátosodás).
A környezeti kár fogalma.
Hulladék (gazdálkodás).

A legfontosabb vegyületek
(víz, szén-dioxid, ammónia,
nitrogén, nitrátok, szerves
molekulák) átalakulási
útjainak nyomon követése az
egyes geoszférákban,
egészségre gyakorolt hatásuk
elemzése.
Példák a globális
körfolyamatok
szabályozottságára.

Megújuló és nem megújuló
energiaforrások.
A fosszilis és nukleáris
energiaforrások
kiaknázásának természeti
következményei.

A környezeti kár csökkentési
lehetőségeinek
megfogalmazása
(határértékek, adózás,
szerződések).
A klímaváltozás lehetséges
hatásainak elemző értékelése
(egészségügy,
mezőgazdaság,
életközösségek átalkaulása).
Az energiaforrások
felhasználásának elemzése
grafikonok, adatok alapján.
Előnyök és hátrányok
összevetése.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

< a légkör összetétele,
felmelegedése VI.
< lemeztektonika V.
< gázok sugárzáselnyelése
XIII.

< az éghajlat és a zonalitás
VI.
< energia VIII.
< atomenergia XIV.

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió,
kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Képzőművészeti és táncművészeti tagozat
szakgimnáziumi képzés

Évfolyam:
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Tantárgy:
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OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
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2020.09.01

Ez a kerettanterv a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyak elemeiből épül fel.
Célja az átfogó természettudományos műveltség megalapozása azon szakközépiskolás diákok
számára, akik nem kívánnak ilyen irányban továbbtanulni. Szemléleti és tartalmi alapjait a Nat
2012-es változata adja, ám nem célja annak olyan mélységű elsajátítása, mely a szaktárgyi
(biológia, kémia, fizika vagy földrajz) érettségi vizsga követelményeiben megfogalmazódik.
Biztonságos kiindulópontot jelent ugyanakkor a komplex természettudományos érettségi
eléréséhez.
A kerettanterv 18 egységből (témakörből) épül fel, melyek jól köthetők egy-egy diszciplína
(tantárgy) kereteihez, ám sorrendjük és egységes szemléletük révén a műveltségi terület
egészének önálló feldolgozását jelentik. A témakörök az alacsony óraszám miatt lineárisan
épülnek egymásra.
Az egyes rész-témák közti tartalmi kapcsolatokat a harmadik oszlop előre- és visszautalásai
jelzik: előbbiek a részletesebb kifejtést megelőző, csupán a háttértudásra építő alkalmazások,
utóbbiak a már elsajátított ismeretek későbbi felhasználására utalnak.
A természettudományos kerettanterv a tárgyi ismeretek, az azokat nagyobb összefüggésekbe
ágyazó műveltség és célszerű felhasználás képességének egyensúlyára törekszik.
Középpontjában olyan képességek, kompetenciák fejlesztése áll, mint jelölés, lényegkiemelő
ábrázolás, csoportosítás, halmazba sorolás, korreláció és oksági összefüggések fölismerése, az
érvek és ellenérvek mérlegelésének képessége, ezen belül a bizonyítás (visszavezetés
axiómákra) és a cáfolat (hibás föltevés logikai lehetetlenségének belátása), a struktúra és
funkció közti kölcsönös megfeleltetés, a szabályozottság, visszacsatolás fölismerése útján a
rendszerszemlélet, a modellalkotás és modellek használata, sejtés, hipotézis, szabály, törvény
megkülönböztetése, megfigyelések és kísérletek értelmezése, predikció (a rendszer várható
állapotának előrejelzése), döntési helyzetben releváns érv(ek) kiválasztása, előnyök és
hátrányok mérlegelése. Mindezek olyan képességek, melyek a művészeti pályát választók
számára is hasznos, szemléletformáló tudást nyújtanak. A témakörök meghatározó
diszciplináris helyét és logikai sorrendjét a táblázat mutatja.

Célok
A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó
jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági
versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális
problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen,
az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A
kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet
ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett
magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára.
A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány
tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet
műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az
ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.
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A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók
természettudományos műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése,
másrészt a természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása.
A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a
hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok
kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való
foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze,
frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos
gondolkodásukat, képességeiket.
A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete,
de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló
a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák
előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős
és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete
nélkül elképzelhetetlen.
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag
változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan,
takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex
természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel
kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell
arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek
változásokat, válságokat idézhetnek elő.
A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére
szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes
tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket
fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.
A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai
használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói
ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a
Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a
tanév során bármikor felhasználható. Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni.
A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz
és a biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás
módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek
vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és
fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az
élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket
szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti
környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert
ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika
között.
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A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt
szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget
adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is.
A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az
elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek
élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.
Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti
egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a
társadalomismeret és a matematika között is.
A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:
–
–

a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;
legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok
ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására;
– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;
– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott
diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására;
– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.
– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;
– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;
– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok
szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.
– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;
– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos
érvelés néhány sajátságának elmélyítése;
– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek
tudatosítása;
– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben.
Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.

Fejlesztési területek
Erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért
érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és
belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények
kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat
értékkonfliktusok kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
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Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket,
sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája
fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő
magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával,
hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő
tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört,
van tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének
természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival.
Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő
jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer
hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli
ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a
különböző népek és kultúrák hagyományait.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri
alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét,
képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével
kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud
példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait
és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik
a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre,
ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember
személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai
elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi
együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához
szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival
való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van
azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a
normakövetés szerepét, fontosságát.
Családi életre nevelés
A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a
munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált
anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét,
önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására,
megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési
módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban
információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a
szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások
veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és
az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti
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a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok
megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát,
tiszteli a különböző generációk tagjait.
Testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé
válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend
összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait.
Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról.
Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket
alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját
döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki
egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti
szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor fogalmát,
képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és
lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor
alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a
gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a
védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni
védőoltásokra.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok
segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a
segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget
vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll.
Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége
segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét
példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági,
a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az
emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja
ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális
problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A
tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság
kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni.
Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van
jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik
tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói
szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes
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tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek
közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy
a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes
írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az
alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, a
GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhetési,
biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb
életvitellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a
társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes
információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések,
hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt
használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között.
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs
stratégiával rendelkezik a nemkívánatos tartalmak elhárítására.
A tanulás tanítása
A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből.
Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák
kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt
segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és
rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában
gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző
természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a
különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében.

Kompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére,
saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes
különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott
szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos
területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést,
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önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az
önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális
leírására, értelmezésére.

Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan
fenntartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai,
tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben.
Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó
témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és
törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Matematikai kompetencia
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az
eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a
matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni,
biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és
társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni
a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein
is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények feltárásában, más
tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is.

Természettudományos és technikai kompetencia
Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos
tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes
meghatározott szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből
következtetéseket levonni. Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a
választott szakma elsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák
megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát.
Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és döntések regionális és globális következményeit.

Digitális kompetencia
A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és
a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési
körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is
használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok,
problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT
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alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az
információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó
veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a
szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket a digitális tartalmak
felhasználása során figyelembe vesz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás
lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és
vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni.
Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és
empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben
segítséget elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a
munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi
folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt
venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő
problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére.
Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, a
vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek
leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó
nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai
vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására, és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági
feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén
gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései
vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági
kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság,
a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva
érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és
jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes
ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és
az innováció jellemzi.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes
kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek
kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott
műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és
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képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek,
modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.

Hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz
eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban
sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét
összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve
az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció
folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje
pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és
képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját
tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.

Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg
kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell
játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek
is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről
valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is
tanúbizonyságot tegyenek.
Formái:
– szóbeli felelet,
– feladatlapok értékelése,
– tesztek, dolgozatok osztályozása,
– rajzok készítése,
– modellek összeállítása,
– számítási feladatok megoldása,
– kísérleti tevékenység minősítése,
– kiselőadások tartása,
– munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal
történő elismerése,
– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint,
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról,
jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.
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Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi százalékos kritériumok szerint történik: 85%
jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.

A tantárgy óraszáma évfolyamonként

10. évfolyam

A tantárgy heti óraszáma

A tantárgy éves óraszáma

2 óra

72 óra

10. évfolyam
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét

Tananyagbeosztás:
Tematikai egység

I. Tájékozódás térben és időben
V. Belső erők
VI. A földi kozmosz – a külső geoszférák földrajza
XV. Csillagászat: a Világegyetem múltja és jövője – az
Univerzum tudományos megismerésének lehetőségei és
korlátai
XVI. Kibontakozás – evolúció a Földön
XVIII. Ökológia – fenntarthatóság
Témahét2

Tematikai egység
Előzetes tudás
(az általános
iskolából)

Óraszám
7
11
19
13
9
9
4

I. Tájékozódás térben és időben

Órakeret
7 óra

A Föld alakja, mozgásai, és ezek következményei (napszakok, évszakok
váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli
nagyságrendekben. A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és
méretaránya. Szemléleti térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemeinek
használata, tájékozódás a fokhálózat segítségével.

A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
2
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A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A tudományos módszerek és ismeretek tudatos alkalmazása a mindennapi
életben. A feltevések megvizsgálása. Eltérő modellek összevetése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Milyen modellek értelmezik a Naprendszer felépítését és tagjainak mozgásait?
Milyen tapasztalatok igazolják a Föld alakját?
Melyek az időszámítás csillagászati alapjai?
Milyen kapcsolatban állnak az égitestek mozgásával?
Hogyan alakul ki a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás? Miért alakulnak ki a holdfázisok?
1. A Föld alakja
A földátmérő és a
csillagászati távolságok
mérése (Eratoszthenész,
Arisztarkhosz).
Mai mérési módszerek.
A Föld alakjának pontosabb
mérése (forgási ellipszoid,
geoid).
Távérzékelés; földmegfigyelő
műhold-családok, a
műholdfelvételek típusai és
alkalmazásuk lehetőségei.

Geometriai módszerek
alkalmazásának értelmezése a
térképezésben és a
csillagászatban.
A Föld gömb alaktól való
eltérésének indoklása.
Természeti jelenségek
(hegységrendszerek, folyók,
ciklonok) azonosítása
műholdfelvételeken.

> a Galaxis felfedezése XV.

Tapasztalatok (napszakok,
évszakok váltakozása)
magyarázata föld- és
napközéppontú világleírások
alapján (Arisztotelész,
Ptolemaiosz) (Kopernikusz,
Kepler).

> kerületi- és szögsebesség
VIII.

> egyenletes mozgások VII.
> rádióhullámok XIII.
>

2. Égi és földi mozgások
Világképek kibontakozása az
ókortól Keplerig. (A föld- és
napközéppontú modellek)
Égtájak, tájolás. Földrajzi és
mágneses észak.
Nap, évszak, év.
Nevezetes időpontok (tavaszi
és őszi napéjegyenlőség, nyári
és téli napforduló).
Holdfázisok, hold- és
napfogyatkozás.
Holdhónapok és naptári
hónapok közötti kapcsolat.
Földrajzi fokhálózat,
nevezetes hosszúsági körök,

Égtájak megállapítása a Nap
mozgása (gnómon), a
csillagok alapján és
iránytűvel.
Időegységek csillagászati
alapú megállapítása a
földközéppontú és a
napközéppontú leírás szerint.
Nevezetes időpontok
meghatározása a Földről
szemlélve.
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> elektromágnesség XIII.
> időegységek fényhullámok
alapján XIII.

zónaidő, nevezetes szélességi A Hold fázisainak oka, holdkörök, szoláris éghajlati
és napfogyatkozások
övezetek.
magyarázata.
Kapcsolat a zónaidők és a
hosszúsági körök között.

> övezetesség VI.

Helymeghatározás a földrajzi
fokhálózat alapján.
Helyi idő megadása a
zónaidők segítségével.
A szoláris éghajlati övezetek
határainak csillagászati
magyarázata.
Problémák
Melyek a térképi ábrázolás alapelvei és eszközei?
Hogyan jelenik meg egy térképi ábrázolásban, hogy mit tartunk fontos szempontnak?
Milyen következtetéseket lehet levonni térképek segítségével?
Hogyan tudod ábrázolni saját lakóhelyed, iskolád környezetét egy saját magad által készített
térképen? Hogyan kell használni a Google Map-et és egyéb térképszoftvereket?
3. A térkép
A vetület fogalma, fajtái;
térképi jelrendszerek.
Domborzatábrázolás.
Méretarány, aránymérték.
Földrajzi adatokkal dolgozó
informatikai rendszerek (GIS,
Geographic Information
System).

Távolság- és
> fajok földrajzi elterjedése
magasságmérések a térképen. XVIII.
Eltérő szempontú
szaktérképek (tematikus
térképek) szempontjainak
fölismerése, különböző
ábrázolási módok előnyeinek
összevetése.

Gyakorlati térképészet (GPS). Térképi és számítógépes
gyakorlatok elvégzése.
Geocentrikus-, heliocentrikus világképek, kozmikus környezet,
Arisztotelész, Eratoszthenész, Arisztarkhosz, Ptolemaiosz, Kopernikusz,
Kulcsfogalmak/fo
Kepler, Newton, GPS, GIS, távérzékelés, mesterséges égitestek,
galmak
Greenwich, dátumválasztó vonal, valódi napidő, középidő, helyi idő,
meridián, zónaidő, időzóna, térkép, vetület, szintvonal, méretarány.

Tematikai egység

Előzetes tudás

V. Belső erők

Órakeret
11 óra

A Föld alakja, felépítése. A szárazföldek, óceánok elhelyezkedése.
Tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Domborzati és felszínformák
felismerése képen, térképen, jellemzőik ismerete. A hazánkban előforduló
leggyakoribb üledékes és vulkáni kőzetek előfordulásának,
tulajdonságainak ismerete.
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A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A kőzetbolygó, mint változó rendszer bemutatása. Az oksági gondolkodás
erősítése. Földtani események időléptékének, sorrendjének ismerete. A
környezet iránti felelősségérzet növelése. Megalapozott érvelés
kialakulása.
A környezet iránti felelősségérzet növelése. Megalapozott érvelés
kialakulása.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Hogyan ismerhetjük meg a földrészek múltbeli elhelyezkedését?
Mivel magyarázható a vulkanizmus, a földrengések? Hogyan mérhető a földrengések
erőssége? Mi okozza az eltérő működésű vulkánokat?
Milyen módszerek segítségével vizsgálhatjuk a Föld belső szerkezetét?
1. Kontinensvándorlás,
lemez-tektonika
A kontinensek, illetve
kőzetlemezek mozgása,
óceánok kialaulása mellett
szóló földtani, biogeográfiai
és klimatológiai bizonyítékok.

Wegener bizonyítékainak
összevetése a lemeztektonika
elméletét alátámasztó
érvekkel.

> nyomás III.
> hőtan IV.

2. A Föld belső szerkezete
A belső geoszférák jellemzői.
A földrengések oka, mérésük,
előrejelzésük,
kísérőjelenségeik. Cunami
(tengerrengés) kialakulása.

Rengéshullámokkal végzett
> hullámok VIII.
vizsgálatok tapasztalatainak
magyarázata ábraelemzés
> radioaktivitás XIV.
alapján. A földmágnesesség,
mágneses deklináció,
geotermikus gradiens
jellemzése grafikonok,
térképek alapján. A Föld belső
geoszféráinak jellemzése a
határfelületeken tapasztalt
nyomás, hőmérséklet- és
sűrűségváltozás alapján.

3.) A lemezszegélyek
A kőzetlemezek fajtái,
egymáshoz viszonyított
mozgásuk és ezek földtani
következményei
(hegységképződés).
Vulkánosság és az emberiség
kapcsolata.

Közeledő- és távolodó,
egymás mellett elcsúszó
lemezszegélyek földtani
okainak és
következményeinek
magyarázata szaktérképek
alapján. A Föld nagy
hegységrendszerei
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< nyomás, hőtan IV.
> hullámmozgások VIII.

Vulkáni kísérőjelenségek
kialakulásának vizsgálata és
(fumarola, szolfatára, mofetta, összehasonlításuk. Gyűrt- és
gejzír).
rögös (vetődéses) formák
jellemzése.
A hegységképződés
folyamatának és a
vulkanizmus jelenségeinek
magyarázta. A lemezszegély,
a vulkáni forma és a
kőzetminőség kapcsolatának
bemutatása jellemző példák
alapján. A vulkáni
utóműködések magyarázata.
4. A kőzetek anyagainak
körforgása:
A kőzetek osztályozása
genetikus kapcsolatuk
alapján. Ásványok, ércek,
kőzetek, ásványkincsek,
energiahordozók kapcsolatai.

A kőzetek csoportosítása
(magmás, üledékes és
átalakult) ásványi
összetételük, kialakulásuk,
felhasználásuk alapján.
Jellemző hazai kőzetfajták
fölismerése és
előfordulásának jellemzése.

< építőegységek, anyagi
halmazok II., III.

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens,
földmágnesesség, mágneses deklináció, kőzetlemez-mozgás,
hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, vulkáni utóműködés,
szerkezeti mozgás, kőzet, ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet,
Kulcsfogalmak/fo ércásvány.
galmak
Topográfiai fogalmak:
A Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer
tanult tagjai.
Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St.
Helens.

Tematikai egység

Előzetes tudás

VI. A földi kozmosz – a külső geoszférák földrajza

Órakeret
19 óra

A szárazföldek, óceánok elhelyezkedése. Az alapvető domborzati és
felszínformák felismerése, jellemzőinek ismerete. Időjárási elemek és
jelenségek felismerése, térbeli és időbeli változásai. A víz körforgása és
halmazállapot-változásai. Óceánok, tengerek elhelyezkedése. A folyók
felszínformáló munkájának jellemzői, példái. Az árvíz. A tavak jellemzői.
Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb
folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái.
Vízszennyezés. Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek
felismerése. A Föld gömb alakjának következménye. Az éghajlati
övezetesség kialakulásának okai. Az egyes kontinensek tipikus
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éghajlatainak és Magyarország éghajlatának jellemzői. Az éghajlati
elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők szerepe. Éghajlati
diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A légkör folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása.
Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése.
A
vízburokban
lezajló
folyamatok
társadalmi-gazdasági
következményeinek felismerése.
Annak felismertetése, hogy az éghajlat meghatározó jelentőségű más
földrajzi tényezők alakításában. A földrajzi övezetesség elemeinek
megismertetése során a rendszerszemlélet kialakulása. Annak
megértetése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az egész
bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is
vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes
társadalmak életterét.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák (1–8.)
Mi magyarázza az időjárási jelenségeket? Hogyan jelezhetők előre?
Milyen hatásokra áramlik a levegő és a víz, milyen következményei vannak ennek?
Hogyan befolyásolja az emberi tevékenység a levegő és a víz összetételét, mik a
következmények?
Milyen erőhatások alakítják a földfelszín formakincsét? Hogyan befolyásolja a kőzetek
összetétele az aprózódás, illetve a mállás folyamatát? Hogyan vesznek részt a külső erők a
földfelszín alakításában?
1. A légkör anyaga és
szerkezete
A szén-dioxid, vízgőz, metán < II.-III.-IV. gáztörvény,
A légkör állandó, változó és és más szennyező anyagok
hőmérséklet-nyomás
erősen változó koncentrációjú változó arányának
összefüggései
gázai.
magyarázata.
A víz a légkörben.
A víz három
Kondenzációs magvak,
halmazállapotának jellemzése
szerepük a
a földi légkörben.
csapadékképződésben.
A levegőburok
Az atmoszféra rétegei
határfelületeinek jellemzése
felosztásának alapja
grafikon, adatsor alapján
(összetétel, a hőmérséklet, a A légkör egyes rétegeinek
nyomás és a sűrűség
összehasonlítása
magasság szerinti változása). (hőmérséklet, nyomás,
A troposzféra mint az
összetétel szerint) adatok,
időjárási folyamatok tere.
grafikonok alapján.
A légkör földi életet védő
A troposzféra szerepének
szerepe.
magyarázata a földi élet
fennmaradása szempontjából.
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2. A légköri folyamatok
dinamikája
Az időjárás fogalma és elemei
(a napsugárzás, a levegő
hőmérséklete, nyomása,
páratartalma, a felhőzet és a
csapadék).
A szél kialakulása.
A levegő páratartalma, a
csapadékképződés típusai.

A levegő felmelegedésének
értelmezése (napi és évi
ritmus szerint) grafikon
alapján.
A levegő felmelegedésének és
a szél kialakulásának
magyarázata. A levegő
felmelegedését meghatározó
és módosító adottságok
Időjárási szélsőségek oka,
értelmezése a helyi szelek
hatása az emberi környezetre. kialakulásában.
A légmozgások
tulajdonságainak jellemzése.
Ciklonok, anticiklonok,
Talaj menti és hulló
frontok, hozzájuk kapcsolódó csapadékfajták
felhőfajták.
összehasonlítása keletkezésük
alapján (pl. dér, harmat, eső,
hó).
A hideg- és melegfront
összehasonlítása
(kialakulások oka és
csapadékformáik szerint).
Szaktérképeken magas és
Városi légszennyezés, városi alacsony nyomású
klíma.
légörvények azonosítása,
időjárásra gyakorolt hatásuk
értelmezése.
Meteorológiai jelentés,
műholdkép értelmezése,
elemzése.
Adatsorok alapján az emberi
hatások magyarázata a levegő
összetételére és a helyi
időjárásra.

< építőegységek, anyagi
halmazok II.
< hőtan, gáztörvények IV.
< relatív- és abszolút
páratartalom értelmezése.
Halmazállapot-változások III.
> fény XIII.

3. A nagy földi légkörzés
A légkör energiamérlege.
A Föld forgásából származó
erők szerepe a szélirányok
megváltozásában.
A nagy földi légkörzés cellái
és az azokat összekapcsoló
futóáramlások.

A légkör energiamérlegének
értelmezése ábra alapján.
A nagy földi légkörzés egyes
celláit létrehozó hatások
értelmezése.
Passzát- és monszunszelek
irányváltozásainak
magyarázata grafikonok
alapján.
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> körmozgás IX.

A termikus egyenlítő
mozgásának magyarázata
szaktérkép alapján.
A nyugati szelek hatásának
értelmezése a mérsékelt
övezetben.
4. A vízburok tagozódása
A világtenger fogalma,
felosztása, a tengeráramlatok
éghajlat-befolyásoló hatása.

Ábra alapján a földi
< Fajhő, felmelegedés,
vízkészlet megoszlásának
energiaáramlás IV.
jellemzése a geoszférák
között.
< szaktérképek I.
Szaktérképek alapján
különböző égövön fekvő
tengerek vizének
összehasonlítása
(jégborítottság, hőmérséklet,
sótartalmuk összefüggése a
beömlő folyókkal és a
párolgással).
Fizikai és kémiai adatok
alapján az óceánok vizének
jellemzése (hőmérséklet,
sűrűség, fajhő, sótartalom),
következtetések levonása
hatásaikra (éghajlat-módosító
szerep).

5. Az óceánok vizének
mozgásai
Kapcsolat az állandó irányú
szelek és a tengeráramlások
között.
Az „ideális óceán” sematikus
áramlásai.
A valódi tengeráramlások
kialakulása.
A „nagy óceáni
szállítószalag” szerepe a Föld
hőháztartásában.
Hullámzás, tengerjárás,
tengeráramlás.
Pusztuló- és épülő partformák
(abráziós formák, lídó,
lagúna).

Az óceánok vízkörzésének
< IV. Fajhő, felmelegedés,
magyarázata a szélrendszerek energiaáramlás
és víztömegek eltérő
hőmérsékletéből és
sótartalmából származó
sűrűségkülönbség alapján.
< gravitáció VII.
A légkör és az óceánok vize
mozgásának összevetése.
Az árapály magyarázata a
Hold Földre gyakorolt
tömegvonzása alapján.
Tengerparti formakincs,
folyótorkolatok jellemzése
kialakulásuk alapján,
térképek, fotók alapján.

Az árapály.
Folyótorkolatok fajtái.
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6. A szárazföldek felszín
alatti vizei
A felszín alatti vizek fajtái, a
belvíz jelentősége.

Jellemzés és összefüggés
megállapítása ábra alapján.
A felszín alatti vizek földtani,
A karsztvíz.
fizikai és kémiai
sajátosságainak a jellemzése < sav-bázis reakciók II.
A vízben oldódó gázok hatása adatok alapján.
a víz minőségére.
A karsztformák
< oldatok III.
kialakulásának magyarázata.
A szén-dioxid, az oldott
szénsav hatása a víz
kémhatására (egyenlet),
mészkövet oldó hatása
(kísérlet, magyarázata
egyenlettel). Karsztjelenségek
jellemzése képek alapján.
A felszíni és felszín alatti
vizek szerepének magyarázata
az ivóvízellátásban és a
gazdálkodásban.
A helyes vízgazdálkodás
alapelveinek magyarázata.
> vízszennyezés XVIII.
7. A szárazföldek felszíni
vizei
A tavak típusai.
Folyók szakaszjellegének
térbeli és időbeli változásai.
Felső, középső, alsó
szakaszok.
Vízgyűjtő terület, vízállás,
vízhozam, vízjárás.
Árvizek kialakulásának okai,
veszélyei.

A tavak fejlődése
szakaszainak jellemzése
szaktérképek, fotók alapján.
Képek, szaktérképek,
űrfelvételek fölhasználásával
tavak, folyóvizek
felszínformáló munkájának
jellemzése (pl.
szurdokvölgyek, kanyarulatok
képződése, morotva tavak).
Éghajlatdiagram alapján
különböző éghajlati övek
folyói vízjárásának
összevetése.
A hosszú távú, tájléptékű
folyószabályozás és
vízgazdálkodás
összefüggéseinek
magyarázata.
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> élőlények környezete és
viselkedése XVII.

8. Felszínformálás
A felszínalaktan fogalma.
A belső és a külső erők
kölcsönhatása:
az aprózódás és a mállás okai.
A talaj kialakulásának fizikai,
kémiai és biológiai feltételei.
Lejtős tömegmozgások, a
felszínen lefolyó víz munkája.
A jég és a szél felszínformáló
hatása; az élővilág és a
gazdálkodó ember
felszínalakító hatásai.
Az állatvilág és az ember
felszínformáló hatásai
(antropogén geomorfológia).

Fizikai és kémiai jelenségek
értelmezése a felszínt formáló
okokként.
A talajképződésben szerepet
játszó tényezők
kölcsönhatásának
magyarázata.
A víz és jég
sűrűségváltozásának
jellemzői, grafikon
értelmezése.
Látott felszínformákból
következtetés a létrehozó
külső erőkre.

< hőtágulás IV.
< oldás III.
< a levegő összetétele III.
< sav-bázis reakciók II.
> fenntartható gazdálkodás
XIX.

Problémák (9-10.)
Mitől függ az éghajlat (klíma)?
Hogyan befolyásolja a Föld alakja a napsugarak hajlásszögét? Ennek milyen hatása van a
Föld felmelegedésére?
Milyen tényezők módosítják a szoláris éghajlati övezetek határait?
Hogyan alkalmazkodtak az életközösségek az egyes övezetek környezeti feltételeihez?
Milyen felszínformáló folyamatok jellemzők az egyes övezetekre?
Hogyan következtethetünk az élőlények testfelépítésből a funkciókra, a funkciókból a
környezet feltételeire?
9. Szoláris és földrajzi
övezetesség
Szoláris övezetesség, földrajzi
övezetesség.
A tengelyferdeség és a
nevezetes szélességi körök
kialakulásának kapcsolata.
Az időjárás és az éghajlat
kapcsolata.

Az éghajlat kialakulásában és > Hőtan, hőtágulás IV.
változásában szerepet játszó
csillagászati adottságok és a
geoszférák hatásainak
magyarázata.
A szárazföldek és a tengerek
éghajlatmódosító hatásának
értelmezése.
A légkör fizikai
folyamatainak eltérő tér- és
időléptékű jellemzése.

10. A biomok földrajzi
rendje és élővilága
A Föld éghajlata övezetes
elrendezésű.

Klímadiagramok,
< az élőlények környezete és
szaktérképek alapján az egyes viselkedése XVII.
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Az általános légkörzés és az
övezetek jellemző éghajlata.

éghajlati övezetek és azok
öveinek jellemzése.
< szaktérképek I.
Az évi hőmérséklet- és
Az éghajlattól függ a folyók csapadékjárás, a folyók
vízjárása, a felszínformák
vízjárása, a talaj és a
pusztulása, a természetes
természetes növénytakaró
növénytakaró és annak
sajátságainak összefüggései
állatvilága és a talajok
(esőerdő, szavanna, térítői
kialakulása.
sivatag zonalitása, valódi
A forró, a mérsékelt és a
mérsékelt övben a
hideg éghajlati övezet és azok lombhullató erdő,
éghajlati övei.
erdőssztyepp, sztyepp,
A csapadékátlagok, a
mérsékelt övi sivatag
besugárzás, a kőzetminőség, zonalitása).
az aprózódás és a mállás
kapcsolata.
Klímadiagram alapján a
Milyen okokra vezethető
mérsékelt övezet jellemzése,
vissza az egyes övezetek,
az óceántól való távolság és
illetve övek kialakulása?
csapadékképződés
összefüggésének kapcsolata.
A hegyvidéki övezetesség.
A hegységekben az éghajlati
és növényzeti övek függése a
hegység magasságától és
földrajzi szélességétől.
Alkalmazkodás a nedves és a
száraz környezethez (mohák, Bőrszövet (kutikula,
kaktuszok).
gázcserenyílások),
Alkalmazkodás az évszakos
szaporodásmód
változásokhoz (évgyűrűk,
(megtermékenyítés módja),
lombhullatás).
szervek (gumók), kapcsolata a
környezet víztartalmával.
Alkalmazkodás a nedves és a A környezet évszakos
száraz környezethez
változásaihoz való
(kétéltűek – hüllők).
alkalmazkodás magyarázata
Alkalmazkodás a hideghez és néhány példán (monszun,
a meleghez (emlősök,
hideg övezet).
madarak).
Szaporodási stratégia és a
Alkalmazkodás a
környezet kapcsolatának
táplálékforrás évszakos
magyarázata néhány példán
váltakozásához (vándorlás,
(kérészéletűek, liánok, a
téli álom).
rovarbeporzás változatai).
A kültakaró, a légzés, a
szaporodás
alkalmazkodásának
magyarázata néhány példán.
A napi és évi életritmus és a
környezet jellemzői
összefüggésének elemzése
néhány példán.
1807

Külső geoszférák, aprózódás, mállás, kőzetminőség, erózió, a víz, a szél,
a jég pusztító és építő munkája, állandó, változó, erősen változó
koncentrációjú gáz, troposzféra, sztratoszféra, mezoszféra, exoszféra,
ionoszféra, albedo, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár,
termikus egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípus,
talaj menti csapadék, hulló csapadék, időjárás-előrejelzés, ózonréteg,
globális felmelegedés, savas csapadék, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz,
vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, szakaszjelleg, gleccser,
moréna, karsztjelenség, karsztforma.
Kulcsfogalmak/fo
Szoláris éghajlati övezetesség, valódi éghajlati övezetesség, földrajzi
galmak
övezetesség, övezet, öv, terület, vidék, zonális talaj, természetes élővilág,
függőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár.
Topográfiai fogalmak:
Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Holttenger, Aral-tó, Jenyiszej, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó,
Gyilkos-tó, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Szamos,
Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-,
Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás.

Tematikai egység

XV. Csillagászat: a Világegyetem múltja és jövője – az
Univerzum tudományos megismerésének lehetőségei
és korlátai

Órakeret
13 óra

Előzetes tudás

Nap, Naprendszer, a bolygók mozgása, általános tömegvonzás, Kepler
törvényei, üstökösök, meteorok, meteoritok, kisbolygók, a Hold jellemzői.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A Világegyetem objektumainak, szerkezetének megismerése, az űrkutatás
céljának, korszerű módszereinek, eredményeinek, korlátainak
számbavétele. A Naprendszer felépítése, a bolygók összehasonlítása. A
Nap és a Hold hatásának felismerése a Föld életére. A megismerés
lehetőségeinek számbavétele: távoli galaxisok azonosítása, megfigyelése
során szerzett tudás jelentősége. A Világegyetem jövőjével kapcsolatos
elméletek megismerése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Hogyan változtak a Világegyetem megismerésével összefüggő elméletek?
Hogyan bővült a Világegyetem megfigyelésének technikai háttere, melyek az űrkutatás
korszerű módszerei, eszközei, korlátai és lehetőségei?
Milyen fizikai, kémiai sajátságok jellemzik a Világegyetem objektumait?
Mi az ember helye, szerepe, lehetősége az Univerzum egészében, a természeti környezet
megismerésének folyamatában?
1. Az Univerzum
megismerése

1808

A földi megfigyelések
kiterjesztésének lehetőségei
az Univerzumra: az űrkutatás
módszereinek, eszközeinek
fejlődése, sikerei, eredményei,
korlátai.
Távolság, összetétel,
mozgásállapot vizsgálatára
szolgáló módszerek.

Az ember tudományos
megismerő tevékenysége
lehetőségeiről, problémáiról,
eredményeiről, korlátairól
való tájékozódás,
forrásfeldolgozás, érvelés,
vita alapján.
A Világegyetem
szerkezetéről, anyagairól
szerzett mai tudás legfőbb
megállapításainak,
következtetéseinek
rendszerezése,
összehasonlítása,
elemzése.

< a tér mértékei,
nagyságrendjei, a távolság és
a hely meghatározása I.

2. A Naprendszer és az azon
túli világ
A Naprendszer objektumaival
A Nap, a Hold
összefüggő ismeretek
sajátosságainak megismerése, összefoglalása, a kutatásra
hatásuk a földi életre. A
váró problémák megismerése,
csillagfejlődés folyamata, a
a lehetőségek bemutatása,
kémiai evolúció.
megvitatása.
A Naprendszer bolygóinak
összehasonlítása mozgásuk,
fizikai paramétereik, anyaguk,
légkörük alapján.
A távoli galaxisok
felfedezésének eredményei,
az exobolygók kutatása.

> a kémiai elemek
kialakulása, fejlődése, a
kémiai anyagok a
Világegyetem egészében és a
földi környezetben XVII.

3. Az űrkutatás
Az űrkutatás irányai,
költségei, társadalmi hatásai,
a kísérletek eredményeinek
hasznosítása a földi
körülmények között.

Az Univerzum kutatása
eredményeinek, hatásainak
értékelése. A technikai
eszközök tökéletesítésének, a .
fejlesztés szerepének
megítélése a Világegyetem
megismerésében: adatok,
kísérletek, filmek, források,
képek elemzése.
A Világegyetem
keletkezésével, jövőjével
összefüggő tudományos
elméletek, nézetek, legfőbb
megállapítások megvitatása.

1809

Kulcsfogalmak/fo Űrkutatás, Nap, Hold, Naprendszer, csillagfejlődés, bolygók,
exobolygók, galaxisok.
galmak

Tematikai egység

XVI. Kibontakozás – evolúció a Földön

Órakeret 9
óra

Előzetes tudás

Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.
Földtörténeti események lemeztektonikai magyarázata.
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az
egyéni életben.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az
elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek
megszületéseként és háttérbe szorulásaként.
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása.
Evolúciós,
környezetés
természetvédelmi
szempontok
összekapcsolása. Módszerek, tudományos eredmények és ezek
érvényességi körének elemzése.
Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési
lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. A
fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek értelmezése.
A kőzetbolygó, mint változó rendszer bemutatása. Az oksági
gondolkodás erősítése. Helyes időképzet kialakítása, az események
sorrendiségének felismerése. A környezet iránti felelősségérzet
növelése. Megalapozott érvelés kialakulása.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Milyen volt az ősi Föld? Hogyan nyerte el mai arculatát?
Mikor és hogyan jelent meg rajta az élet, és az hogyan befolyásolta környezetét? Miből
következtethetünk ezekre a változásokra? Hogyan lehet megállapítani a kőzetek és az
ősmaradványok korát?
Miből következtethetünk a kontinensek egykori helyzetére, az ősi éghajlatra, és miért fontos
ez a jelenben?
Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsoportok a változó körülményekhez? Hogyan
befolyásolta ezt a folyamatot az ember szándékosan (nemesítés), vagy akaratlanul
(járványok kialakulása)? Milyen vizsgálatok alapján következtethetünk az élőlények
evolúciós múltjára, és mi jelezhető előre a jövőből? Mikor és hogyan befolyásolhatják kis
változások (pl. egyéni döntések) a jövőt meghatározó folyamatokat?
2. A geoszférák története
A földtani kormeghatározás
a kőzetek ásványainak
izotópjai és a feltárt
ősmaradványok alapján.
A paleobiogeográfiai,

Tájékozódás a földtörténeti
időskála eseményei közt (az
élet megjelenése, nagy
kihalások,
hegységképződések hatása a
földtörténetre,
1810

< lemeztektonika V.

paleomágnesességi
vizsgálati módszerek.
A hegységképződési
ciklusok, a Kaledóniai-,
Variszkuszi-, Eurázsiai- és
Pacifikushegységrendszerek
keletkezése.
A tömeges kihalások (perm
és kréta végi) lehetséges
okai.
Jégkorszakok és
interglaciálisok: lehetséges
öngerjesztő (pozitív) és
gátló (negatív)
visszacsatolásos ciklusok.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

jégkorszakok).
Magyarázatkeresés földtani
eseményekre a kőzetek,
földtani formák és
ősmaradványok alapján.

< modern csillagászat XV.

Érvek megvitatása a Föld
(Naprendszeren belüli)
különleges helyzetével
kapcsolatban (hőmérséklet,
anyagi összetétel, mágneses
tér, a Hold szerepe).
Az oxidáló légkör
kialakulásnak feltételezett
módja, következményeinek
elemzése.
A kőzetlemezmozgások
hatása az éghajlatra, az
élővilágra (állatföldrajzi
határvonalak,
ásványkincsek). A tömeges
kihalások lehetséges okai
mellett és ellen szóló
geológiai-csillagászati érvek
összevetése.
A jégkorszakok hatásának
értelmezése az északi félteke
élővilágára, az ember
elterjedésére.

Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa,
jégkorszak, kormeghatározás.

XVIII. Ökológia – fenntarthatóság

Órakeret 9
óra

Előzetes tudás

Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség,
a faj.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése.
Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése.
Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai,
földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata.
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak
elemzése, elkerülésük lehetőségei.
Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet
minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.
Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a
háztartásokban és kisközösségekben.

1811

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák:
Hogyan határozzák meg a természeti feltételek az emberi létet? Milyen mértékig és mennyire
tartósan befolyásolhatjuk e feltételeket? Mik a történelem biológiai tanulságai? Milyen
gazdálkodási és gondolkodási- életmódbeli formák lehetnek fennmaradásunk feltételei?
4. Történeti ökológia
Az ember tájformáló hatása
a történelem során
(felszínformák, talaj,
talajerózió, talajszennyezés,
felszíni és felszín alatti
vizek, vegetáció,
életközösségek). Mikro- és
makroklimatikus hatások.
A járványok
történelemformáló szerepe.
Népességrobbanás és fogyatkozás okai és
következményei
(betegségek, védőoltások,
technológiai újítások). A
növekedés határai.

Önpusztító civilizációk és a
természeti környezettel
tartósan összhangban maradó
gazdálkodási formák
működésének elemzése
(túllegeltetés, szikesedés,
okai). Ártéri-fokos
gazdálkodás elemzése ábra
alapján.
Példák elemzése a
földművelés, erdészet,
bányászat, ipar,
vízgazdálkodás
természetformáló hatásaira.
Agrártájak és
természetközeli tájak
életközösségeinek
összehasonlítása.
Járványok biológiai
feltételeinek magyarázata
(esettanulmány).

< külső erők hatásai VI.

Természeti kár elemzése
példákon: az okok társadalmi
hátterének,
elkerülhetőségének
értelmezése (talaj: a
termőföld védelme; víz:
szennyvíztisztítás, ivóvíz,
légszennyezés-csökkentés,
hulladékgazdálkodás, zaj- és
rezgésvédelem).
Természetvédelmi
intézkedések
hatékonyságánek elemzése
konkrét példákon.

< nyílt rendszerek IV.
< karsztvíz, ivóvíz VI.
< radioaktivitás XIV.
< hangok VIII.

< folyók szakaszjellege VI.
< fertőzések XI.

5. Természetvédelem környezettudatosság
A természeti környezet
terhelése
(levegő, talaj, felszín alatti
vizek, szennyezőanyagkibocsátás, fajok kiirtása, az
élőhelyek beszűkítése és
részekre szabdalása, fajok
behurcolása, megtelepítése).
Fajok, területek és a
biológiai sokféleség
védelme. A
természetvédelem
lehetőségei.

1812

< genetikai sokféleség XII.

A természetvédelem
genetikai hátterének
értelmezése.
6. Fenntarthatóság
Ökológiai lábnyom. Az
energia- és
anyagfelhasználás
csökkentésének lehetőségei.
Az ökológiai krízis
társadalmi-szemléleti
hátterének fő tényezői
(fogyasztás, városodás,
városiasodás, fosszilis
energia felhasználása,
globalizáció).
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

A fenntartható gazdálkodás
biológiai feltételeinek
megfogalmazása.

< nyílt rendszerek IV.

Az ökológiai lábnyom
csökkentése lehetőségeinek
megfogalmazása az iskolai,
illetve lakókörnyezetben.
Autonómia és
együttműködés
lehetőségeinek elemzése.

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió,
kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés.
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2020.09.01

Ez a kerettanterv a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyak elemeiből épül fel.
Célja az átfogó természettudományos műveltség megalapozása azon szakközépiskolás diákok
számára, akik nem kívánnak ilyen irányban továbbtanulni. Szemléleti és tartalmi alapjait a Nat
2012-es változata adja, ám nem célja annak olyan mélységű elsajátítása, mely a szaktárgyi
(biológia, kémia, fizika vagy földrajz) érettségi vizsga követelményeiben megfogalmazódik.
Biztonságos kiindulópontot jelent ugyanakkor a komplex természettudományos érettségi
eléréséhez.
A kerettanterv 18 egységből (témakörből) épül fel, melyek jól köthetők egy-egy diszciplína
(tantárgy) kereteihez, ám sorrendjük és egységes szemléletük révén a műveltségi terület
egészének önálló feldolgozását jelentik. A témakörök az alacsony óraszám miatt lineárisan
épülnek egymásra.
Az egyes rész-témák közti tartalmi kapcsolatokat a harmadik oszlop előre- és visszautalásai
jelzik: előbbiek a részletesebb kifejtést megelőző, csupán a háttértudásra építő alkalmazások,
utóbbiak a már elsajátított ismeretek későbbi felhasználására utalnak.
A természettudományos kerettanterv a tárgyi ismeretek, az azokat nagyobb összefüggésekbe
ágyazó műveltség és célszerű felhasználás képességének egyensúlyára törekszik.
Középpontjában olyan képességek, kompetenciák fejlesztése áll, mint jelölés, lényegkiemelő
ábrázolás, csoportosítás, halmazba sorolás, korreláció és oksági összefüggések fölismerése, az
érvek és ellenérvek mérlegelésének képessége, ezen belül a bizonyítás (visszavezetés
axiómákra) és a cáfolat (hibás föltevés logikai lehetetlenségének belátása), a struktúra és
funkció közti kölcsönös megfeleltetés, a szabályozottság, visszacsatolás fölismerése útján a
rendszerszemlélet, a modellalkotás és modellek használata, sejtés, hipotézis, szabály, törvény
megkülönböztetése, megfigyelések és kísérletek értelmezése, predikció (a rendszer várható
állapotának előrejelzése), döntési helyzetben releváns érv(ek) kiválasztása, előnyök és
hátrányok mérlegelése. Mindezek olyan képességek, melyek a művészeti pályát választók
számára is hasznos, szemléletformáló tudást nyújtanak. A témakörök meghatározó
diszciplináris helyét és logikai sorrendjét a táblázat mutatja.

Célok
A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó
jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági
versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális
problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen,
az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A
kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet
ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett
magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára.
A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány
tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet
műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az
ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.

1815

A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók
természettudományos műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése,
másrészt a természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása.
A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a
hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok
kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való
foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze,
frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos
gondolkodásukat, képességeiket.
A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete,
de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló
a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák
előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős
és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete
nélkül elképzelhetetlen.
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag
változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan,
takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex
természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel
kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell
arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek
változásokat, válságokat idézhetnek elő.
A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére
szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes
tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket
fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.
A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai
használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói
ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a
Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a
tanév során bármikor felhasználható. Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni.
A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz
és a biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás
módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek
vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és
fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az
élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket
szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti
környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert
ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika
között.
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A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt
szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget
adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is.
A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az
elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek
élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.
Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti
egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a
társadalomismeret és a matematika között is.
A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:
–
–

a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;
legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok
ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására;
– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;
– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott
diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására;
– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.
– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;
– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;
– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok
szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.
– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;
– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos
érvelés néhány sajátságának elmélyítése;
– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek
tudatosítása;
– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben.
Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.

Fejlesztési területek
Erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért
érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és
belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények
kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat
értékkonfliktusok kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
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Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket,
sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája
fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő
magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával,
hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő
tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört,
van tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének
természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival.
Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő
jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer
hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli
ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a
különböző népek és kultúrák hagyományait.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri
alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét,
képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével
kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud
példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait
és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik
a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre,
ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember
személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai
elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi
együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához
szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival
való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van
azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a
normakövetés szerepét, fontosságát.
Családi életre nevelés
A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a
munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált
anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét,
önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására,
megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési
módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban
információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a
szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások
veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és
az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti
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a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok
megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát,
tiszteli a különböző generációk tagjait.
Testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé
válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend
összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait.
Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról.
Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket
alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját
döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki
egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti
szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor fogalmát,
képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és
lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor
alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a
gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a
védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni
védőoltásokra.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok
segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a
segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget
vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll.
Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége
segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét
példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági,
a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az
emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja
ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális
problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A
tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság
kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni.
Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van
jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik
tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói
szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes
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tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek
közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy
a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes
írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az
alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, a
GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhetési,
biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb
életvitellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a
társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes
információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések,
hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt
használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között.
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs
stratégiával rendelkezik a nemkívánatos tartalmak elhárítására.
A tanulás tanítása
A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből.
Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák
kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt
segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és
rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában
gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző
természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a
különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében.

Kompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére,
saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes
különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott
szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos
területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést,
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önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az
önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális
leírására, értelmezésére.

Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan
fenntartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai,
tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben.
Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó
témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és
törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Matematikai kompetencia
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az
eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a
matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni,
biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és
társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni
a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein
is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények feltárásában, más
tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is.

Természettudományos és technikai kompetencia
Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos
tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes
meghatározott szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből
következtetéseket levonni. Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a
választott szakma elsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák
megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát.
Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és döntések regionális és globális következményeit.

Digitális kompetencia
A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és
a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési
körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is
használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok,
problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT
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alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az
információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó
veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a
szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket a digitális tartalmak
felhasználása során figyelembe vesz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás
lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és
vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni.
Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és
empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben
segítséget elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a
munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi
folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt
venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő
problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére.
Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, a
vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek
leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó
nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai
vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására, és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági
feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén
gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései
vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági
kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság,
a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva
érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és
jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes
ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és
az innováció jellemzi.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes
kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek
kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott
műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és
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képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek,
modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.

Hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz
eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban
sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét
összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve
az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció
folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje
pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és
képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját
tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.

Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg
kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell
játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek
is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről
valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is
tanúbizonyságot tegyenek.
Formái:
– szóbeli felelet,
– feladatlapok értékelése,
– tesztek, dolgozatok osztályozása,
– rajzok készítése,
– modellek összeállítása,
– számítási feladatok megoldása,
– kísérleti tevékenység minősítése,
– kiselőadások tartása,
– munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal
történő elismerése,
– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint,
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról,
jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.
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Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi százalékos kritériumok szerint történik: 85%
jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.

A tantárgy óraszáma évfolyamonként

11. évfolyam

A tantárgy heti óraszáma

A tantárgy éves óraszáma

2 óra

72 óra

11. évfolyam
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét

Tananyagbeosztás:
Tematikai egység

Óraszám

III. Anyagi halmazok
IV. A hő
VII. Haladó mozgások
VIII. Periodikus mozgások
XIII. Elektromágnesség
XIV. Modern fizika
Témahét3

4
11
11
9
15
18
4

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Órakeret
4 óra

III. Anyagi halmazok

Halmazállapot, halmazállapot-változások, légnyomás, oldat, százalék
Modellek alkalmazása gyakorlati jelenségek magyarázatára: a
halmazállapotokról alkotott kép formálása, az értelmezés elmélyítése.
Ideális (elvont, egyszempontú) és reális (finomított, árnyaltabb) modellek
összevetése egymással (és a szavak más értelmű jelentésével). Egyedi
létező és a belőle képződő sokaság (halmaz) tulajdonságainak
összefüggése és a halmazban értelmezhető új tulajdonságok megértése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
3
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Problémák
Hogyan alkalmazhatók az építőegységek modelljei (részecskék, illetve erőcentrumok) a
részecskesokaságok (anyagi halmazok) viselkedésének leírására?
Mi történik eltérő halmazállapotú anyagok érintkezésekor?
Mi történik halmazállapot-változáskor? Létezhetnek-e átmeneti formák, a rendezettség „helyi
szigetei”?
1. A gázok
A levegő jellemzőinek
kísérleti vizsgálata: vákuum
(Torricelli) és a légnyomás
bizonyítása (Pascal kísérlete).
A barométer és gyakorlati
használata.
A nyomás és a térfogat
összefüggése zárt
rendszerben. A nyomás
magyarázata
részecskemodellel
(Bernoulli).
Ideális és valóságos gáz
különbsége. Relatív
páratartalom, vízgőz
lecsapódása a levegőből
(harmatpont).

A (higanyos) barométer
működésének értelmezése
(magasságfüggés).
A pV=áll. összefüggés
alkalmazása zárt rendszerben.
Az anyagmennyiség (mol) és
a térfogat összefüggésnek
magyarázata ideális gázok
esetében (Avogadro).

< atom és vákuum: II.
> légnyomás-változások: VI.

< moláris tömeg: II.
< vonzás és taszítás
magyarázata
töltéskülönbséggel: II.
> fúvós hangszerek: hangkeltés
levegőoszloppal,
Bernoulli-törvény a zenében

Kulcsfogalmak/fo Gáz, nyomás, lecsapódás, páratartalom
galmak

Tematikai egység

IV. A hő

Órakeret
11 óra

Előzetes tudás

A hőtani alapjelenségek ismerete: a hőmérséklet fogalma, a melegítés,
hűtés folyamata. A hőmérsékletváltozások okozta éghajlati változások, a
globális klímaváltozás jelenségének fizikai, kémiai alapjai. A hő, mint
környezeti tényező: a változások energiaigénye, energiafelhasználás,
energiaátalakítások.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az anyagok hőtani jellemzőinek megismerése, értelmezése, alkalmazása.
A termikus rendszerek sajátságainak, törvényszerűségeinek megértése,
értékelése. A természeti folyamatok energetikai viszonyainak elemzése,
értékelése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Milyen tapasztalatok, érzékszervi benyomások során szerzünk tudomást a környezetünkről? A
hő, a hőmérséklet milyen modellek, milyen összefüggések mentén értelmezhető, értékelhető?
Milyen jelenségek jönnek létre a hőmérsékletváltozás során, hogyan befolyásolják a környezet
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állapotát?
Mi szabja meg egy folyamat irányát?

1. A hőmérséklet hatása
A hőtágulás jelensége.
Hőmérsékleti skálák, a
hőmérséklet mérése.

Az alacsony hőmérsékletek, az
abszolút nulla fok felé.
A termikus kölcsönhatás, a
hőmennyiség.

A melegítés, hűtés hatására
bekövetkező változások
megfigyelése, vizsgálata:
hőlégballonok, bimetál.
Hőtágulási adatok értelmezése.
Hőmérsékleti skálák
alappontjainak
összehasonlítása.
Gázok térfogatának változása a
hőmérséklet függvényében –
grafikonelemzés.
A hőmérséklettel, a
hőmérsékletváltozással
összefüggő jelenségek,
jellemzőik, a változások
mértékét kifejező mennyiségek
összehasonlítása, elemzése.

> a kémiai anyagok
viselkedése, változása a
felmelegítés és lehűtés
hatására III.
> a légkör hőmérséklete,
nagy hidegek és nagy
melegek a földi
környezetben VI.
> elektromágneses
hullámok
XIII.

2. Termikus rendszerek
A nyílt és zárt rendszerek
jellemzői.
A hőtan I. és II. főtétele.
Az anyagok hőtani jellemzői:
hőkapacitás, fajhő.
A hő terjedése:
hővezetés, hősugárzás,
hőáramlás.

Az anyagok szerkezetében, a
> a folyamatok iránya III.
termikus rendszerekben
tapasztalható, megfigyelhető
hőjelenségek okának, a
változásokat leíró, magyarázó
törvényszerűségeknek a
vizsgálata, értelmezése és
egyszerű kísérletek bemutatása.

3. Változások
Halmazállapot-változások:
párolgás, forrás, lecsapódás,
olvadás, fagyás, szublimáció
hőtani jellemzői (olvadáshő,
párolgáshő, olvadáspont,
forráspont).
A hőerőgépek,
energiaátalakítások, hatásfok.

A természeti környezetben
tapasztalható hőtani jelenségek,
folyamatok gyakorlati
jelentőségének összevetése, a
hétköznapokban jelenlévő
hőhatások hasznosságának,
fontosságának értékelése
(hőszigetelés, hőerőmű,
napkollektor).
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> anyagi halmazok
állapotjelzői,
állapotváltozásai III.
> a víz hőkapacitása VI.
> párologtatás az
élőlényekben XI.

4. Folyamatok
Egyensúlyra vezető kémiai
reakciók.
Nyílt rendszerek jellemzői
(anyag- és energiaáramlás,
belső rendeződés).
Reakciók nyílt rendszerekben:
egyirányú és körfolyamatok,
önmegkettőző (autokatalitikus)
reakciók.
Az élőlények mint nyílt
rendszerek: az anyagcsere
lényege.

A kémiai egyensúly
értelmezése.
Körfolyamat ábrázolása.
A Föld értelmezése nyílt
rendszerként.
Táplálkozás, keringés,
kiválasztás, raktározás
kapcsolatának ábrázolása,
értelmezése az emberi
szervezetben.
Hőerőgép és élőlény
hasonlóságainak és
különbségeinek
megfogalmazása.

> földi víz- és légkörzés
VI.

A földi környezetben
tapasztalható
hőmérsékletváltozás okainak és
következményeinek értékelése,
adatok összehasonlításával,
elemzésével, tanulmányok
szövegének feldolgozásával.

> a hőmérséklet, mint az
időjárás eleme VI.

> konvekciós áramlások a
földköpenyben V.
> anyagok globális
körforgása,
táplálkozási hálózatok
XVIII.
> az élet keletkezésének
kérdése XVI.
> sejtanyagcsere X.

5. Környezeti hatások
A földfelszín és a légkör
hőmérsékletének változásai,
hatásuk az éghajlatra. A
globális klímaváltozás
jelensége.

> klímaváltozás XVIII.
> elektromágneses
hullámok XIII.

Hőmérséklet, hőtágulás, hőmennyiség, nyílt és zárt rendszer, I. és II.
Kulcsfogalmak/fo főtétel, hőkapacitás, fajhő, hőterjedés, olvadáshő, párolgáshő,
olvadáspont, forráspont, hőerőgépek, hatásfok, klímaváltozás, egyensúlyi
galmak
folyamat, körfolyamat

Tematikai egység

VII. Haladó mozgások

Órakeret
11 óra

Előzetes tudás

Helyváltoztatás, viszonyítási pont ismerete. Méretek, mértékegységek,
mérés fogalma. Út-idő kapcsolat, sebesség, átlagsebesség jelentése.
Egyenes vonalú mozgások, körmozgás jelenségének ismerete. Gyorsulás
fogalmának bevezetése. Az erő fogalma, mérése. Az erő kapcsolata a
sebességváltozással.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A természeti környezet állandóságának és változásának leírása,
magyarázatának
megismerése.
A
nyugalom
és
mozgás
viszonylagosságának felismerése. A mozgó testek állapotának leírásához
használható mennyiségek, mértékegységek megismerése, mérése,
összefüggéseik alkalmazása. Az egyenes vonalú mozgások jellemzése,
összevetése a hétköznapi haladó mozgások tapasztalataival. A mozgások
okát jelentő erő fogalmának megalkotása, hatásának, mértékének
értelmezése.
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Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Mit jelent a „minden szakadatlan mozgásban van” kijelentése? Milyen fizikai mennyiségekkel
lehet mérni, leírni az egyszerű mozgásokat? Milyen hatás vezethet a mozgások okának
felderítéséhez? Milyen törvények írják le a mozgások során létrejövő jelenségeket? Hogyan
lehet értelmezni, alkalmazni a fogalmakat, törvényeket a hétköznapi megismerés során
megfigyelhető mozgásokra, változásokra?
1. Mozgásban
Az egyenes vonalú egyenletes
és egyenletesen gyorsuló
mozgások jellemzése és
összehasonlítása.
Pálya, út, elmozdulás. A
vonatkoztatási rendszer.
Átlagsebesség, pillanatnyi
sebesség.
A gyorsulás.
A szabadesés. A nehézségi
gyorsulás.

Összefüggések meghatározása
a mozgó testek által megtett
távolságok és a mozgás
közben eltelt idő között,
kísérletek, mérések elvégzése
az összefüggések igazolására.
Az egyenes vonalú mozgások
megkülönböztetése és
összehasonlítása:
adatok és grafikonok
elemzése, a mozgások mért,
számított értékei alapján.

2. Az erő
A lendület származtatása, a
lendületváltozás alapján
bevezetett erő fogalma.
A mozgásokról szerzett
tapasztalatok, megfigyelések
magyarázata
Newton törvényei alapján:
a tehetetlenség törvénye, a
dinamika alapegyenlete, a
hatás-ellenhatás.

A newtoni mechanika
kialakulásának történeti
bemutatása.
Newton törvényeinek
értelmezése és alkalmazása a
mozgások sajátosságainak
elemzésére, a hétköznapi
mozgások tapasztalatainak
magyarázatára: kísérletek
bemutatásával,
értelmezésével,
megtervezésével.

A nehézségi erő, a súly.
A rugalmas alakváltozás.
A súrlódás jelensége: csúszási Egyszerű kísérletek tervezése,
súrlódás, tapadási súrlódás,
elvégzése, mérések
gördülési ellenállás.
végrehajtása.

1828

> az égitestek mozgása I.,
XVI

3. Az energia
A mechanikai energia
létrehozása, fajtái,
átalakításuk: mozgási energia,
helyzeti energia, rugalmas
energia.

A mechanikai energia
> megújuló energiaforrások
fajtáinak megkülönböztetése: XVIII.
az egyes energiák értékét
meghatározó tényezők
megállapítása egyszerű
kísérlettel, következtetés az
energiafajták átalakításának
lehetőségeire, megoldásaira.

Helyzetmeghatározás, távolságmérés,
Kulcsfogalmak/fo időmérés, egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen gyorsuló
mozgások, lendület, Newton törvényei, tehetetlenség, erő, hatásgalmak
ellenhatás, mechanikai energia.

Tematikai egység

VIII. Periodikus mozgások

Órakeret
9 óra

Előzetes tudás

A körmozgás jellemzői. A rezgések jellemzői. A hullámok terjedése. A
hang fizikai jellemzői, a hallás. Ultrahangok jelentősége. A Föld rengései.
Zajszennyezés.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A periodikus mozgások kialakulásának és sajátosságainak: kinematikai és
dinamikai jellemzőinek megismerése. Jelentőségük értékelése: természeti,
technikai, művészi és hétköznapi példák segítségével. A körmozgás,
rezgőmozgás, hullámmozgás összefüggésének felismerése, rendszerbe
foglalása. A hangok fizikai jellemzőinek, az akusztikai lánc: hangkeltés,
hangterjedés, hallás folyamatának megismerése, értelmezése. Az
ultrahangok jelentőségének bemutatása, az alkalmazás példáin keresztül.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Milyen fizikai alapok biztosítják a természetben, a hétköznapokban kialakuló periodikus
mozgásokat? Hogyan magyarázható a körmozgás, rezgőmozgás, hullámmozgás jelensége, a
jellemzőik, összefüggéseik, gyakorlati példák alapján?
Hogyan értékelhető a hanghullámok szerepe, jelentősége a megismerés: az érzékelés, észlelés
folyamatában?
1. Körforgás
A körmozgás kinetikai és
dinamikai leírása: a mozgást
jellemző fizikai mennyiségek
jelentése, mértékegysége
(kerületi sebesség,
fordulatszám, szögsebesség,
periódusidő, centripetális
gyorsulás, centripetális erő).

A periodikus mozgások
típusainak, jellemzőinek
megismerése, a leírásukhoz,
értelmezésükhöz szükséges
fogalmak, összefüggések
értelmezése.
A kialakulásukhoz szükséges
feltételek vizsgálata, a
1829

A forgási állapot kialakulása:
a perdület fogalma, hatása a
forgó testek mozgására.

mozgások sajátosságainak,
törvényszerűségeinek,
hatásainak, gyakorlati
jelentőségüknek a bemutatása
– hétköznapi példák
segítségével – képek, ábrák,
animációk, egyszerű
kísérletek bemutatásával,
elemzésével.

2. Mechanikai rezgések,
hullámok
A rezgőmozgás kialakulása,
jellemzői, a rezonancia
jelensége.
A körmozgás és a
rezgőmozgás kapcsolata.
Az ingamozgás, a Föld
forgása.
A hullámok keletkezése,
fajtái, terjedésük:
visszaverődés, törés, elhajlás,
interferencia, a polarizáció.
Az állóhullámok
kialakulásának jelensége.

A természetben, a
hétköznapokban, a
művészetben megjelenő
periodikus mozgások
felismerése, a folyamatok
fizikai háttere fontosságának
értékelése.
A Foucault-inga kísérlet
megismerése és értelmezése.
A hullámterjedés gyakorlati
jelentőségének bemutatása,
alkalmazások elemzésével.
A teljes természeti
környezetre (mikrovilágtól a
földi környezeten át a
Világegyetemig) érvényesen a
rezgések, hullámok
megjelenésének, hatásának
megfigyelése, összevetése.
A rezgéskeltés és a
hullámterjedés kísérleti
bemutatása.

< a Föld mozgása I.,VI.
< a rezgő részecskék állapota,
energiaátadása III., VI., XIV

A hangkeltés, hangterjedés
kísérleti bemutatása.
A hangok jelentőségének
bemutatása, értékelése az
emberi megismerés
folyamatában, a zenei hangok
kialakulásában.
Hangszerek hangképzésének,
hangminőségének
összehasonlítása.
A Doppler-hatás
megismerése, értelmezése.

> a fizikai rezgések,
hullámok, fizikai jellemzők
(frekvencia, amplitúdó,
hangnyomás, intenzitás)
szerepe a zenei hangok
kialakulásában,
tulajdonságaik
meghatározásában
(hangerősség/hangosság,
hangmagasság, hangszín)
> légzés és hangképzés XI.
> modern csillagászat XV.

< földrengések,
lemeztektonika, ár-apály
jelensége V., VI.

3. A hangok világa
A hangok fizikája: a hangok
keletkezése, terjedése, a hallás
folyamata.
A hangok szerepe a
természetben, a zenében, az
ultrahangok jelentősége a
természetben, a technikában,
a gyógyászatban.
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Körmozgás, periódusidő, fordulatszám, kerületi sebesség, szögsebesség,
Kulcsfogalmak/fo
forgómozgás, perdület, frekvencia, amplitúdó, rezgőmozgás,
galmak
hullámmozgás, hullámhossz, állóhullámok, hangok, hallás, ultrahangok.

Tematikai egység

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

XIII. Elektromágnesség

Órakeret:
15 óra

Elektromos és mágneses jelenségek, az elektromos töltés, mágneses
pólusok. A Föld mágnessége. Az elekromos vezetők, szigetelők. Az
elektromos egyenáram, váltakozó áram. Generátorok, motorok. Az
elektromos energia előállítása, szállítása, az elektromos hálózatok. Az
elektromos áram élettani hatásai. A fény fizikájának alapjai, a fény
felbontása. A látás fizikai alapjai. A fényjelenségek gyakorlati
alkalmazásai, hatásai.
A elektromos és mágneses jelenségek, kölcsönhatások összefüggésének
megállapítása, az elektromágnesség fogalmának megalkotása,
jelentésének feldolgozása. Az elektromos áram kialakulásának folyamata,
az elektromos energia előállításának és felhasználásának lehetőségei,
jelentősége. Az áram kémiai és mágneses hatása gyakorlati
alkalmazásának
bemutatása.
Az
elektromágneses
hullámok
kialakulásának,
teljes
spektrumának
megismerése. A fény
hullámmodelljének, a látás folyamatának értelmezése. Színek
jelentőségének bemutatása a természetben és a művészetben. A
fényterjedésén alapuló optikai eszközök használatának elemzése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Hogyan alakította ki az elektromos és mágneses alapjelenségek megfigyelése, magyarázata a
gyakorlati elektromosság és az elektromágnesség felhasználásának lehetőségeit?
Milyen következményekkel jár az elektromos áram felhasználása gépek, készülékek
működtetésében?
Milyen lehetőségeket biztosít az áram kémiai és mágneses hatásának alkalmazása?
Milyen hullámok alkalmazását teszi lehetővé az elektromágneses sugárzás teljes spektruma?
Hogyan terjed a fény, mi jellemzi a látható fény hullámtartományát?
Milyen optikai eszközök működése alapszik a fény terjedési jelenségein?
1. Mezők kölcsönhatása
Az elektromos áram
kialakulása, vezetők és
szigetelők.
Áramvezetés folyadékokban,
a galvánelemek kialakulása,
működése.
Az elektromos munka és

Az elektromosság, az
elektromágnesség technikai
fejlődését megalapozó
elméleti tudás kialakulásának
és kibontakozásának
rendszerezése források
elemzésével, időskálák
készítésével: korok, tudósok,
kísérletek, felfedezések.
1831

< az elektromos töltések,
elmozdulás az anyagokban, a
szigetelők szerkezete II.
< az elektromos áram kémiai
hatása III.

teljesítmény.

Az áramvezetés
tanulmányozása kísérletek,
A mágneses mező jellemzése, modellek-szimulációk
az elektromos mező és a
segítségével.
mágneses mező
Az elektromos fogyasztás
kölcsönhatása, az
mértékének elemzése a
elektromágneses indukció
háztartások adatai alapján.
jelensége.
Az indukciót bemutató
kísérletek értelmezése és
elemzése.
2. Elektromos hálózatok
A váltakozó feszültség és
váltakozó áram jellemzői. A
váltakozó áram előállítása,
szállítása, a transzformátor
felépítése és működése.

Az elektromos és a mágneses
jelenségeken,
kölcsönhatásokon alapuló
technikai eszközök működése
fizikai alapjainak bemutatása
és értelmezése, modellek,
ábrák, animációk
megalkotásával,
felhasználásával.

3. Elektromágneses
sugárzás
Az elektromágneses sugárzás
spektruma, az
elektromágneses hullámok
gyakorlati alkalmazása.
A fény színekre bontása,
hullámként való terjedése, a
látás fizikai alapjai.
A geometriai optika alapjai,
az optikai eszközök
működése.

Kulcsfogalmak
/fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Az elektromágneses hullámok
kialakulásának, terjedésük
törvényszerűségeinek
< látáshibák XI.
megismerése, az
elektromágneses sugárzás
teljes spektrumának,
alkalmazási lehetőségeinek
bemutatása.
A fény kettős természetéből
adódó terjedési jelenségek
vizsgálata kísérletekkel,
modellek értelmezésével.

Elektromos áram (egyenáram, váltakozó feszültség és áram) elektromos
és mágneses mező, elektromágneses indukció, transzformátor,
elektromágneses spektrum, elektromágneses hullámok, hullámoptika,
geometriai optika.

XIV. Modern fizika
Az atom fogalma, felépítése.
1832

Órakeret
18 óra

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A klasszikus és a modern fizika témaköreinek, vizsgálati módszereinek
megkülönböztetése. A modellalkotáson és a matematikai módszereken
alapuló tudományos gondolkodás fejlődésének megértése.
A tudományos felfedezések gyakorlati alkalmazásainak megismerése: az
energiatermelésben, a technikában, a gyógyászatban.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Hogyan változott meg a fizika elmélete és gyakorlata az anyag szerkezetéről alkotott tudás
fejlődésével?
Hogyan járultak hozzá az anyagi világ megismeréséhez az atom felépítését leíró, magyarázó
modellek?
Hogyan segítette elő az atommagon belüli kölcsönhatások megismerése a nukleáris energia
termelését?
Milyen hatása van a nukleáris sugárzásnak az élő rendszerekre?
Milyen technikai alkalmazások – diagnosztikai és terápiás módszerek – teszik lehetővé az
atomfizika felfedezéseinek gyógyászati alkalmazását?
Milyen anyagvizsgálati módszerek alkalmazására nyílik lehetőség?
1. Részecske és/vagy hullám
A fény kettős természete, a
foton.
Az elektron kettős természete.
A fénykibocsátás,
fényelnyelés elmélete.
Az atomok
elektronszerkezete.
A kovalens kémiai kötés.
Elektronok több atom
vonzásában: delokalizáció.
Atomrács, rétegrács, fémek.

Az elemi részek
természetének megismerése,
az elektron és a foton
részecske-hullám jellegének
értelmezése.
A vonalas színkép
értelmezése a Bohr-modell
(pályák) segítségével.
Mengyelejev rendszerének
értelmezése az atomok
héjszerkezete alapján.
Kovalens kötés magyarázata
elektronpárokkal.
Gyémánt, benzol, grafit,
fémek elektronszerkezetének
és fizikai tulajdonságainak
kapcsolatba hozása.

< spektrum XIII.
< molekulák II.

3. Radioaktivitás
Erős kölcsönhatások.
Izotópatomok.
A kötési energia.
Természetes és mesterséges
radioaktivitás.
Gyógyászati diagnosztikai és
terápiás módszerek.

A radioaktív sugárzás káros és < a sugárzások
gyógyító élettani hatásainak
élettani hatásai XII.
azonosítása.
Az anyagvizsgálati
módszerek fizikai alapjainak,
technikai megvalósításainak

1833

Anyagvizsgálati módszerek
fizikai hátterének
megismerése.

megkülönböztetése,
jelentőségük felismerése.

4. Energiatermelés
A maghasadás.
A láncreakció.
Az atombomba, az
atomreaktor, az atomerőmű.
A magfúzió.

A nukleáris energiatermelés
jelentőségének értékelése,
megvitatása. A
maghasadáson és magfúzión
alapuló energiatermelés
lehetőségeinek
összehasonlítása.

> fenntarthatóság XVIII.

Atom, atommag, elemi részek, elektronszerkezet, foton. Izotóp, erős
Kulcsfogalmak/fo
kölcsönhatás, kötési energia, radioaktivitás, anyagvizsgálat, láncreakció,
galmak
maghasadás, magfúzió, atombomba, atomreaktor, atomerőmű.
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2020.09.01

Ez a kerettanterv a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyak elemeiből épül fel.
Célja az átfogó természettudományos műveltség megalapozása azon szakközépiskolás diákok
számára, akik nem kívánnak ilyen irányban továbbtanulni. Szemléleti és tartalmi alapjait a Nat
2012-es változata adja, ám nem célja annak olyan mélységű elsajátítása, mely a szaktárgyi
(biológia, kémia, fizika vagy földrajz) érettségi vizsga követelményeiben megfogalmazódik.
Biztonságos kiindulópontot jelent ugyanakkor a komplex természettudományos érettségi
eléréséhez.
A kerettanterv 18 egységből (témakörből) épül fel, melyek jól köthetők egy-egy diszciplína
(tantárgy) kereteihez, ám sorrendjük és egységes szemléletük révén a műveltségi terület
egészének önálló feldolgozását jelentik. A témakörök az alacsony óraszám miatt lineárisan
épülnek egymásra.
Az egyes rész-témák közti tartalmi kapcsolatokat a harmadik oszlop előre- és visszautalásai
jelzik: előbbiek a részletesebb kifejtést megelőző, csupán a háttértudásra építő alkalmazások,
utóbbiak a már elsajátított ismeretek későbbi felhasználására utalnak.
A természettudományos kerettanterv a tárgyi ismeretek, az azokat nagyobb összefüggésekbe
ágyazó műveltség és célszerű felhasználás képességének egyensúlyára törekszik.
Középpontjában olyan képességek, kompetenciák fejlesztése áll, mint jelölés, lényegkiemelő
ábrázolás, csoportosítás, halmazba sorolás, korreláció és oksági összefüggések fölismerése, az
érvek és ellenérvek mérlegelésének képessége, ezen belül a bizonyítás (visszavezetés
axiómákra) és a cáfolat (hibás föltevés logikai lehetetlenségének belátása), a struktúra és
funkció közti kölcsönös megfeleltetés, a szabályozottság, visszacsatolás fölismerése útján a
rendszerszemlélet, a modellalkotás és modellek használata, sejtés, hipotézis, szabály, törvény
megkülönböztetése, megfigyelések és kísérletek értelmezése, predikció (a rendszer várható
állapotának előrejelzése), döntési helyzetben releváns érv(ek) kiválasztása, előnyök és
hátrányok mérlegelése. Mindezek olyan képességek, melyek a művészeti pályát választók
számára is hasznos, szemléletformáló tudást nyújtanak. A témakörök meghatározó
diszciplináris helyét és logikai sorrendjét a táblázat mutatja.

Célok
A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó
jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági
versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális
problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen,
az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A
kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet
ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett
magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára.
A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány
tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet
műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az
ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti.

1836

A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók
természettudományos műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése,
másrészt a természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása.
A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a
hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok
kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való
foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze,
frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos
gondolkodásukat, képességeiket.
A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete,
de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló
a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák
előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez.
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős
és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete
nélkül elképzelhetetlen.
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag
változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan,
takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex
természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel
kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell
arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek
változásokat, válságokat idézhetnek elő.
A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére
szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes
tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket
fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.
A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai
használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói
ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a
Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a
tanév során bármikor felhasználható. Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni.
A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz
és a biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás
módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek
vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és
fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az
élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket
szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti
környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert
ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika
között.
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A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt
szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget
adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is.
A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az
elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek
élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.
Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti
egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a
társadalomismeret és a matematika között is.
A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:
–
–

a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;
legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok
ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására;
– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;
– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott
diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására;
– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.
– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;
– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;
– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok
szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.
– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;
– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos
érvelés néhány sajátságának elmélyítése;
– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek
tudatosítása;
– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben.
Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos
megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.

Fejlesztési területek
Erkölcsi nevelés
A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének
jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért
érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és
belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer
közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és
a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények
kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat
értékkonfliktusok kezelésére.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
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Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket,
sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája
fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő
magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával,
hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő
tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört,
van tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének
természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival.
Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő
jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer
hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli
ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a
különböző népek és kultúrák hagyományait.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri
alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét,
képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével
kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud
példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait
és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik
a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre,
ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.
Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember
személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai
elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi
együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához
szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival
való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van
azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a
normakövetés szerepét, fontosságát.
Családi életre nevelés
A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a
munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes
munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált
anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét,
önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására,
megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési
módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban
információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a
szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások
veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és
az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti
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a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok
megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát,
tiszteli a különböző generációk tagjait.
Testi és lelki egészségre nevelés
A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé
válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend
összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait.
Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról.
Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket
alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját
döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki
egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti
szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor fogalmát,
képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és
lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor
alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a
gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés
módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a
védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni
védőoltásokra.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok
segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a
segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget
vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll.
Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége
segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét
példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági,
a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az
emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja
ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális
problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A
tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság
kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni.
Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban.
Pályaorientáció
Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van
jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik
tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói
szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes
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tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek
közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy
a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes
írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az
alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, a
GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhetési,
biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb
életvitellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a
társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes
információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések,
hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt
használja.
Médiatudatosságra nevelés
A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között.
Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó
kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs
stratégiával rendelkezik a nemkívánatos tartalmak elhárítására.
A tanulás tanítása
A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből.
Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák
kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt
segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és
rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában
gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző
természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a
különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében.

Kompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok
kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére,
saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért
nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes
különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének,
jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott
szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az
infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és
információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos
területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést,
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önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az
önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális
leírására, értelmezésére.

Idegen nyelvi kommunikáció
A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan
fenntartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai,
tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben.
Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó
témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és
törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Matematikai kompetencia
A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az
eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a
matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni,
biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és
társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni
a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein
is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények feltárásában, más
tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is.

Természettudományos és technikai kompetencia
Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos
tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes
meghatározott szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből
következtetéseket levonni. Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a
választott szakma elsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák
megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát.
Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és döntések regionális és globális következményeit.

Digitális kompetencia
A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és
a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában.
Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési
körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is
használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok,
problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT
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alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az
információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó
veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a
szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket a digitális tartalmak
felhasználása során figyelembe vesz.
Szociális és állampolgári kompetencia
A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás
lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és
vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni.
Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és
empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben
segítséget elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a
munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi
folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt
venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő
problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére.
Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, a
vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek
leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó
nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez
kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai
vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk
megosztására, és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági
feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén
gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései
vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági
kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság,
a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva
érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és
jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes
ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és
az innováció jellemzi.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a
tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes
kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek
kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott
műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és
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képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek,
modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal.

Hatékony, önálló tanulás
A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz
eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban
sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét
összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve
az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció
folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje
pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és
képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját
tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.

Értékelés
Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló
absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a
jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg
kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell
játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek
is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak
megfelelőek legyenek. A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről
valamely konkrét, egyénileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is
tanúbizonyságot tegyenek.
Formái:
– szóbeli felelet,
– feladatlapok értékelése,
– tesztek, dolgozatok osztályozása,
– rajzok készítése,
– modellek összeállítása,
– számítási feladatok megoldása,
– kísérleti tevékenység minősítése,
– kiselőadások tartása,
– munkafüzeti tevékenység megbeszélése,
– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal
történő elismerése,
– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint,
– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról,
jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása.
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Az írásbeli számonkérések értékelése az alábbi százalékos kritériumok szerint történik: 85%
jeles, 70% jó, 50% közepes, 30% elégséges.

A tantárgy óraszáma évfolyamonként

A tantárgy heti óraszáma

A tantárgy éves óraszáma

2 óra

72 óra

12. évfolyam

12. évfolyam
Óraszám: 72 óra/év
2 óra/hét

Tananyagbeosztás:
Tematikus egység

X. Sejtbiológia
XI. Az emberi szervezet
XII. Nemzedékről nemzedékre – Genetika
és szexualitás
XVI. Kibontakozás – evolúció a Földön
XVII. Környezet és viselkedés
XVIII. Ökológia – fenntarthatóság
Témahét4

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Óraszám
6
22
22
2
10
2
4

Órakeret
6 óra

X. Sejtbiológia
Sejt, sejttípusok.

Struktúra és funkció összefüggéseinek vizsgálata az élőlényekben.
Alapegységek (sejtek) sokaságának (szövetek) rendeződési módjaival a
csoporttulajdonságok megértése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Milyen alapegységekből épülnek fel az élő szervezetek? Hogyan szerveződnek?

A tanév során két témahét valósul meg, amelyek a mindenkori törvényi szabályozás és a tanév
rendjében meghatározott időpontban és módon kerül integrálásra.
4
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Milyen összefüggések (korrelációk) figyelhetők meg az egyes struktúrák és funkciók között?
Hogyan határol, és miképpen köt össze a külvilággal a sejthártya?
Mi a sejteket tagoló belső terek szerepe? Hogyan jöhettek létre a sejtalkotók? Miképpen
üzennek egymásnak a sejtek?
Mely működésekhez szükséges energiabefektetés, és hogyan jutnak a sejtek ehhez az
energiához?
Milyen anyagokat kell kívülről fölvennie a sejteknek, és melyek azok, melyeket maga is elő tud
állítani?
1. Szerveződési szintek
A sejt mint az élet
alapegysége (Pasteur).
Baktériumok, gombák,
növények, állatok sejtjei
(membrán, sejtfal, sejtmag,
színtest, zárványok, üregek).
Az egysejtűek
alkalmazkodása a változatos
életterekhez.
Az egysejtűek gyakorlati
jelentősége, felhasználása.
Soksejtűek szerveződési
szintjei: a sejtalkotó, a sejt, a
szövet és a szerv.

Az ősnemzést cáfoló
kísérletek céljának és
módszerének
megfogalmazása, a
következtetés levonása.
Baktérium, állati és növényi
sejt fölismerése, a látható
különbség megfogalmazása.
Lebontó, élősködő,
szimbionta és autotróf
egysejtűek gyakorlati
fontosságának
megfogalmazása (élesztő,
járványos betegségek,
bélbaktériumok).
A szerveződési szint és a
rendszertani csoport
megkülönböztetése.

> az élet keletkezésének
kérdése XVI.

A membrán-elkülönítő
(lipidek) és -összekapcsoló
(fehérjék) szerepének
magyarázata.
Aktív és passzív szállítás
megkülönböztetése, példák.
A membránfehérje-funkciók
értelmezése és jelentőségük
megfogalmazása:
ingerlékenység (idegsejt),
azonosító jel (immunológiai
összeférhetetlenség), jelfogó
(hormon receptor), rögzítő.
A sejtszervecskék belső
szimbiózis elméletét
alátámasztó érvek
megfogalmazása.

< micellák III;
membránlipidek IX.
> fehérjék IX.

> fertőzések és az
immunrendszer kapcsolata
XI.
< diffúzió, ozmózis III.

> korrelációk és az evolúció
elmélete(i):XVI.

2. A sejt részei és
kapcsolatai
A határoló membrán szerepe a
sejt életében.
Táplálkozás endocitózissal és
sejten belüli emésztéssel.
Anyagok továbbítása és
kijuttatása.
A membrán fehérjéinek
szerepe: jelfogás, rögzítés,
pumpák. Ingerület-továbbítás.
Aktív és passzív
anyagszállítás.
Sejtváz, ostor, csilló.
Kettős membránnal határolt
sejtalkotók: sejtmag, színtest,
mitokondrium.
Elmélet eredetükről, ennek
bizonyítékai (Margulis).
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> idegrendszer, hormonok,
immunitás XI.

> szimbiózis XVIII

3. A sejtek energiaforgalma
Az anyagcsere felderítésének
néhány módszere (izotópos
nyomjelzés, enzimmérgek
hatása).
Az ATP mint általános
energiaátadó molekula.
A fotoszintézis két lépése és
termékei.
Az erjedés és a biológiai
oxidáció elkülönítése
(Pasteur). Erjedési típusok.
A biológiai oxidáció termékei.
Zsákutcák az anyagcseretérképen (esszenciális
aminosavak, vitaminok,
tejcukor-érzékenység).

Az enzimek anyagcserében
betöltött központi szerepének
magyarázata, gátlásuk vagy
aktiválásuk szerepének
megfogalmazása.
Sejtmérgekkel szembeni
fokozott óvatosság indoklása
(cianidok, gombamérgek).
A fotoszintézis és a biológiai
oxidáció helyszíneinek és
kapcsolatának elemzése.
A minőségileg változatos
táplálkozás szükségességének
magyarázata.

< enzimek IX.
< izotópok II.
> környezetszennyezés XVIII.
< globális anyagáramlás
XVIII.
< redoxi-reakciók II.
> emésztés, felszívás XI.

Sejt, sejtmag, szövet, szerv, korreláció, lebontó, élősködő, szimbionta,
Kulcsfogalmak/fo
autotróf, membrán, belső emésztés, receptorfehérje, aktív és passzív
galmak
transzport, erjedés, vitamin, diéta.

Tematikai egység

XI. Az emberi szervezet

Órakeret
22 óra

Előzetes tudás

Az élőlény mint nyílt rendszer. Energianyerési módok az élővilágban. A
legfontosabb szerves molekulatípusok. A sejt energianyerő folyamatai.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A szervezet rendszerszerű szemléletének erősítése.
A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése az egyes
szervrendszerek vizsgálatakor.
A szervrendszerek egészségét fenntartó, és betegségeik kockázatát
csökkentő életmód elsajátítása, szokások, értékrendek, gyakorlati
készségek erősítése. Gyakoribb veszélyes állapotok felismerésének
képessége.
Rendszerszemlélet és oksági gondolkodás fejlesztése a szabályozó
rendszerek működését feltáró kísérletek értelmezése során. Az absztrakt
gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról és vezérléséről
alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális szabályozás
közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes
(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák (1)
Miért van szükségünk a különféle tápanyagokra? Hogyan függenek össze a sejtekben zajló
folyamatok a táplálkozásunkkal?
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Mi történik az elfogyasztott ételekkel a tápcsatornában és mi történik velük a szervezetben
ezután?
Milyen minőségi és mennyiségi szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő táplálkozás
érdekében?
A táplálkozás szervezet- és
sejtszintű folyamatainak
< nyílt rendszerek IV.
Az emésztés alapfolyamatai
összefüggésbe hozása. A nyílt
és helyszínei.
rendszer működésének
Emésztőnedv és enzim.
értelmezése az anyagcsere
Termelődésének szabályozása példáján.
(Pavlov).
A tápcsatorna-szakaszokban < hidrolízis IX.
A felszívás helyszínei.
végbemenő élettani
< sejtanyagcsere X.
A máj szerepe.
folyamatok értelmezése,
Az egészséges táplálkozás
ennek alapján
feltételei.
folyamatelemzés (ábrázolás,
ábraelemzés).
Egy szerv több funkciójának
értelmezése a máj példáján.
Vita a különböző táplálkozási
szokások (pl.
vegetarianizmus) előnyeiről
és veszélyeiről.
1. Emésztés, felszívás

Problémák (2)
Milyen folyadékterek fordulnak elő a szervezetünkben? Mi a kapcsolatuk? Miből áll, hogyan
keletkezik, hogyan és miért alvad meg a vér?
Hogyan biztosítja a szív a vérkeringés irányát és változó teljesítményét? Mi az erek feladata?
Miért változó a vizelet mennyisége és összetétele? Hogyan függ ez össze a belső környezetünk
viszonylagos állandóságával?
2. Keringés és belső
környezet
Az egyirányú keringés
fölismerése, oka (billentyűk,
Harvey).
Vér, vérplazma és nyiroknedv
különbsége. A bennük keringő
tápanyagok és
bomlástermékek.
Az oxigén szállítása.
A szív részei és működése.
Artériák, vénák és
kapillárisok kapcsolata,
működése.
Vérnyomás, pulzus, mérése.
Vérzés, vérzéscsillapítás,
sebkezelés.
Véralvadás.

A nedvkeringés
rendszerszemléletű
értelmezése, a testfolyadékok
megkülönböztetése és
összefüggésük felismerése.

< ozmózis, kolloidok III.
< tápanyagok IX.
< szén-dioxid, szénsav
reakciói II.

A véralvadás folyamatának
< enzimek IX.
egyszerű magyarázata, a
trombózisos betegségekkel
való összefüggésbe hozása.
Struktúra-funkció kapcsolat
elemzése az érrendszer és a
< nyomás IV.
szívműködés példáján.
Körfolyamat értelmezése a
szívciklusban.
Vérnyomás- és pulzusmérés:
önvizsgálat és
osztálytársakon; statisztikai
átlag számolása és ábrázolása.
1848

A keringési rendszer
egészsége, betegségei (magas A vese felépítése és a benne
vérnyomás, trombózis,
végbemenő élettani
infarktus).
folyamatok összefüggésbe
hozásán alapuló
A tüdő és a vese szerepe a
folyamatelemzés (ábrázolás,
kiválasztásban.
ábraelemzés).
A szűrletképzés és
visszaszívás folyamata és
lépései. A vízvisszaszívás
szabályozása.
A kiválasztó rendszer
egészsége.
Problémák (3-5)
Mi a légzés élettani szerepe, hogyan függ össze a légzés a sejtjeinkben zajló folyamatokkal?
Hogyan megy végbe a ki- és belégzés folyamata? Hogyan szabályozza a szervezet a légzés
teljesítményét?
Hogyan és miért változik a be- és kilélegzett levegő összetétele? Mi az összefüggés a légzés és
a hangképzés között?
Hogyan kapcsolódnak egységes rendszerré a csontjaink? Milyen mechanikai elvek alapján
írható le mozgásunk? Hogyan épül föl a bőrünk, milyen szerepet játszik életműködéseink
szabályozásában?
Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? Milyen kép él bennünk a testünkről? Hogyan változott a
szépségideál a múltban, és mi határozza meg a jelenben? El tudjuk-e fogadni a saját
testünket?
3. Légzés
A légutak és a tüdő fölépítése,
a légcsere mechanizmusa.
A légzőmozgásokat
befolyásoló hatások
(léghólyagok feszülése,
szédioxid-szint). Védekező
reflexek.
Hangadás.
A légzőrendszer egészsége.
4. Mozgás
A csontok kapcsolódási
módjai, ezek funkciói. Az
ízületek fölépítése.
A csont-izom rendszer mint
emelő.
A mozgási szervrendszer
egészsége, a sérülések
megelőzése.

A légzés szervezet- és
sejtszintű folyamatainak
összefüggésbe hozása.
A légutak és a tüdő
felépítésének, a bennük
végbemenő élettani
folyamatoknak az elemzése
(ábrázolás, ábraelemzés).
A gégeműködés
összekapcsolása a fizikai
ismeretekkel.
Légszennyezési adatok
értelmezése. A dohányzás
kockázatainak elemzése.

< biológiai oxidáció: II, X.
< gázok III.
< redoxi- és sav-bázis
reakciók II.
< rezgő mozgás, rezonancia:
VIII.
> daganatos megbetegedések
XII.
< mechanika VII.
< emelőelv VII.

A csontok mechanikai
szerkezete, kémiai összetétele
és biológiai funkciója közötti
összefüggések
megfogalmazása.
Csontváz(makett), koponya
tanulmányozása: a csont –
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5. A bőr felépítése és
szerepe.
Az erek, a zsírszövet és a
mirigyek szerepe a
hőszabályozásban. Bőrflóra,
pattanás, mitesszer, hámlás. A
bőr regenerációja.
Bőrpigment, éghajlati
alkalmazkodás, a napozás
hatása, veszélyei. A bőr
higiénéje.
A napsugárzás (UV) károsító
hatása, a bőrrák
felismerhetősége,
veszélyessége.

izom kapcsolatok mechanikai
értelmezése (emelő-elv). Az
izomrendszer összhangjának < hőleadás, hőszigetelés IV.
elemzése (hajlító-feszítő).
< sugárzástípusok XIII.
Elsősegélynyújtás különböző
típusú mozgásszervi sérülések
esetén.
A bőr funkcióinak és
felépítésének kapcsolata a
szervezetszintű működésekkel
– hőszabályozás elemzése.
Bőrbetegségek: tünetek
felismerése.
Érvek gyűjtése a testképre
ható divatok veszélyeiről.

Problémák (6)
Hogyan őrizheti meg a soksejtű szervezet önazonosságát változó körülmények között is?
Hogyan üzenhetnek egymásnak sejtjeink?
Milyen kapcsolat van az idegi és a hormonális szabályozás között? Mi jellemzi
munkamegosztásukat?
Miben különbözik az idegsejt felépítése és működése a többi sejtétől?
Hogyan képes válaszolni az idegrendszer a külső és belső ingerekre? Hogyan állítják elő és
továbbítják az idegsejtek a jeleket? Milyen szabályozó rendszerek őrködnek létfenntartó
életműködéseink felett?
Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi és lelki terheléshez?
Melyek az idegrendszert érintő fontosabb rendellenességek, megbetegedések? Mit tehetünk
megelőzésük érdekében?
6. Idegi-hormonális
rendszer
A szabályozottság jellemzői:
állapotérzékelés, negatív
visszacsatolás. Technikai
analógiák (Cannon).
A belső összhang
(homeosztázis) fenntartásának
módjai, a kémiai (hormonok)
és az idegi információátadás.
Szabályozó (inzulin) és
irányító-vezérlő (adrenalin,
tiroxin) hatású hormonok.
A cukorbetegség felismerése,
típusai, okai, kezelése.

A hormonhatás
specifikusságának
magyarázata a hormonreceptor kapcsolódás alapján.
A szabályozás és vezérlés
fogalmainak alkalmazása a
hormonális és idegrendszer
működésének
magyarázatakor.
Az idegi és hormonális
szabályozás
összehangoltságának
magyarázata a hipotalamuszhipofízis rendszer felépítése
és működése alapján.
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< sejtmembrán fehérjék X.
> génműködés szabályozása
XII.
> ökológiai szabályozottság
XVIII.
> nemi működések
hormonális szabályozása XII.

A reflexek felismerése
(Descartes, Pavlov). Az inger
fogalmának értelmezése.
Vegetatív működések
szabályozása –
stresszválaszok. Idegihormonális kölcsönhatások.
Stressz és egészség (Selye).
Érzékeszerveink (látás,
hallás).

Elvégzett reflexvizsgálat
értelmezése.

> kémiai és viselkedési
függőségek XVII.

A vegetatív szabályozás
elemzése példákon.

< hangok VIII.
> fény XIII.

Az emberi szem és fül
részeinek fölismerése, a
részek és funkciók kölcsönös
megfeleltetése.

Problémák (7)
Miért van szükségünk biológiai „önvédelemre”? Mit jelent az önazonosság, és mi
veszélyezteti ennek megőrzését?
Hogyan győzi le szervezetünk a fertőzéseket? Miért következhet be az átültetett szervek
kilökődése?
Mi a magyarázata a védőoltások hatékonyságának? Milyen betegségeket sikerült leküzdeni,
vagy visszaszorítani ezen a módon?
Mi gyengíti, és mi erősíti immunrendszerünket? Milyen következménye lehet a meggyengült
immunvédelemnek?
7. Immunitás
Az immunrendszer
működésének felismerése
(Semmelweis, Jenner).
A védettség kialakítása
(Pasteur).
Az immunrendszer részei,
gyulladás és fajlagos
immunválasz.
Vércsoportok, véradás,
szervátültetés.
Túlműködés (allergia) és
működési zavarok.
Stresszhatások és immunitás.

Az immunrendszer
működését feltáró kísérletek
és az arra adott magyarázatok
értelmezése.
Vérátömlesztés szabályainak
értelmezése. A védőoltások
indokoltságának értelmezése.
A testi és lelki egészség
közötti összefüggés biológiai
magyarázata.

< membránfehérjék mint
antigének IX., X.

> társas viselkedés XVII.
lámpaláz leküzdése az
előadóművészetben

Tápanyag, alapanyagcsere, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés,
felszívódás, légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat,
gége, hangszalag, asztma,
folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, kapilláris,
vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás,
Kulcsfogalmak/fo ízület, függesztő öv, vázizom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás, hám, irha,
bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, pigment, homeosztázis,
galmak
vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső
elválasztású mirigy, hipotalamusz, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-,
hasnyálmirigy-, mellékvese-hormonok, idegsejt (neuron), reflexkör,
vegetatív idegrendszer, agytörzs, agykéreg, dúc, mag, ideg, pálya,
szürkeállomány, fehérállomány;
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fertőzés, járvány, higiénia, szerzett (specifikus) immunitás, antigén,
antigén felismerés, antitest (immunglobulin), nyiroksejt (limfocita), Rh
és ABO vércsoportrendszer, védőoltás, immunizálás, allergia.

Tematikai egység

XII. Nemzedékről nemzedékre – Genetika és
szexualitás

Órakeret 22
óra

Előzetes tudás

A sejt fölépítése. Vércsoport-antigének. A fehérjék szerkezete. Élettan:
hormonok hatásmechanizmusa, visszacsatolások.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban.
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása.
Vizsgálati módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi
körének értelmezése.
A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak megértése
a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.
Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi
működések példáján.
A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő
önismeret fejlesztése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes
időzítésének megértése. Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a
felelős állásfoglalás iránti igény felkeltése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Mi magyarázza az öröklött tulajdonságok megjelenését vagy eltűnését? Milyen mértékben
befolyásolhatja a környezet vagy a nevelés az öröklött jellegek megnyilvánulását? Mi az oka
és jelentősége biológiai sokféleségünknek?
Miből vannak, hol vannak és hogyan működnek a gének? Mi rögzíti bennük az információt?
Mi hangolja össze sejtjeink génműködését? Miért jönnek létre daganatos megbetegedések?
Miért fejlődünk, öregszünk, és miért halunk meg?
Hogyan, miért és milyen mértékben avatkozhat bele az ember a genom működésébe?
Mi magyarázza az ivaros úton létrejött utódok sokféleségét, az ivarsejtek és az ivarsejteket
létrehozó egyedek különbségeit, a férfi és nő biológiailag eltérő jellemzőit?
Ismeretek: A gének szerepe a tulajdonságok örökítésében, a sejtműködés vezérlésében, a
nemi különbségek kialakításában, a sokféleség megteremtésében és fenntartásában.
1. Mendeli genetika
Mendel szemléletmódja (a
gén mint szerkezet nélküli
egység), módszere,
eredményei.
Allélkölcsönhatások
(dominancia). Példák emberi
tulajdonságok öröklődésére.
A beltenyésztés és kockázata
(állattenyésztés).

Mendel módszereinek,
eredményeinek és ezek
érvényességi körének
értelmezése.
Öröklött jelleg
megjelenésének számszerű
megadása (az öröklésmenet
ismeretében).

> állatok és növények
nemesítése XVI.
> öröklött viselkedésformák
XVII.
< anyagcsere-zavarok XI.
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Példák hajlamok öröklésére.
Kockázati tényezők és gének
kölcsönhatása. Az egyén és a
társadalom együttélése
öröklött hiányokkal (diéta).
A környezet hatása
mennyiségi jellegek
öröklésére, sok gén – egy
tulajdonság kapcsolat.

Következtetés
allélkölcsönhatásra (az
eloszlás ismeretében).
Családfa elemzése,
ikervizsgálatok értelmezése.
Kockázati tényező és
elővigyázatosság
értelmezése genetikai
példán.
Minőségi és mennyiségi
jelleg megkülönböztetése.
Mennyiségi eloszlás grafikus
megjelenítésének
értelmezése.

2. Molekuláris genetika
A genetikai kapcsoltság és
oka (kromoszómák).
A számtartó és a számfelező
osztódás; a sejtciklus.
A nukleinsavak
alapfölépítése.
A vírusok szaporodása, vírus
okozta betegségek.
Testi és ivari kromoszómák.
A DNS megkettőződése,
információáramlás a fehérjék
szintézise során (gén >
fehérje > jelleg).
A mutációk típusai,
gyakoriságuk, lehetséges
hatásaik, mutagén tényezők
(sugárzás, vegyületek).

Az osztódások szerepének
értelmezése a testi és
ivarsejtek létrejöttében és a
genetikai sokféleség
fenntartásában.
A biológiai információ
fogalmának értelmezése az
örökítő anyag példáján.
A nukleinsavak örökítő
szerepének bizonyítása.
Kodon-szótár használata.

< a fehérjék szerkezete IX.

Génmutáció
következményének
értelmezése kodon-szótár
segítségével.
Mutagén hatások
kerülésének, illetve
mérséklésének módjai –
magyarázat.

> elektromágneses és
radioaktív sugárzások típusai
XIII., XIV.
> mutációk és evolúció XVI.
> vegyszerek és
mezőgazdaság XVIII.

Szabályozott génműködés
értelmezése ábra alapján (pl.
operon).
Jó- és rosszindulatú daganat
közti különbség értelmezése,
daganatra utaló jelek
fölismerése.

< szabályozottság XI.

Az egyéni különbségek
szerepének magyarázata a

> molekuláris törzsfák XVI.

< a sejt felépítése X.
> irodalom, informatika:
információ

3. A génműködés
szabályozása
Példa a génműködés
szabályozottságára. A
szabályozott működés zavara
(daganatos betegségek).
Őssejtek.
A környezeti tényezők
génmódosító hatásai
(epigenetika).
Tartós károsodás
(szövetelhalás) és
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regeneráció. Az öregedés
lehetséges okai.
A géntechnológia
lehetőségei, kockázatai és
néhány alkalmazása
(genetikailag módosított
élőlények, génterápia). A
genomika céljai.

gyógykezelésekben. A
személyre szabott orvoslás
biológiai hátterének
megfogalmazása.
A génterápia módszerének és
etikai problémáinak
összevetése,
információforrások
mérlegelő értékelése.

4. Szexualitás és
egyedfejlődés
Ivaros és ivartalan
szaporodásformák az
élővilágban. Klónozás.
Kromoszomális, elődleges és
másodlagos nemi jellegek.
A férfi és női ivarsejtek,
ivarszervek felépítése,
működése, a nemi
működések szabályozása.
Fogamzásgátlás.
Családtervezés és
lehetőségei. A
megtermékenyülés, a méhen
belüli élet fő jellemzői.
A magzati élet védelme.
Születés, a születés utáni élet
fő szakaszainak biológiai
jellemzői.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Tematikai egység

Az ivartalan és az ivaros
szaporodás összehasonlító
jellemzése.
Az ivarsejtek összevetése.
A ciklikus működések
megértése.
A családtervezés lehetőségei
kapcsán érvek és tények
megbeszélése.
A magzat egészséges
fejlődését biztosító feltételek
magyarázata.
Filmek, folyamatábrák,
makettek értelmezése.

> állatok és növények
nemesítése XVI.
< szabályozottság, hormonok
XI.

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam,
beltenyésztés, kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis,
mutáció, differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika.
Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, sárgatest,
nemi hormon, ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás,
magzat, méhlepény.

XVI. Kibontakozás – evolúció a Földön

Órakeret
2 óra

Előzetes tudás

Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.
Földtörténeti események lemeztektonikai magyarázata.
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az
egyéni életben.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az
elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek
megszületéseként és háttérbe szorulásaként.
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása.
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Evolúciós,
környezetés
természetvédelmi
szempontok
összekapcsolása. Módszerek, tudományos eredmények és ezek
érvényességi körének elemzése.
Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési
lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. A
fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek értelmezése.
A kőzetbolygó, mint változó rendszer bemutatása. Az oksági
gondolkodás erősítése. Helyes időképzet kialakítása, az események
sorrendiségének felismerése. A környezet iránti felelősségérzet
növelése. Megalapozott érvelés kialakulása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák
Milyen volt az ősi Föld? Hogyan nyerte el mai arculatát?
Mikor és hogyan jelent meg rajta az élet, és az hogyan befolyásolta környezetét? Miből
következtethetünk ezekre a változásokra? Hogyan lehet megállapítani a kőzetek és az
ősmaradványok korát?
Miből következtethetünk a kontinensek egykori helyzetére, az ősi éghajlatra, és miért fontos
ez a jelenben?
Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsoportok a változó körülményekhez? Hogyan
befolyásolta ezt a folyamatot az ember szándékosan (nemesítés), vagy akaratlanul
(járványok kialakulása)? Milyen vizsgálatok alapján következtethetünk az élőlények
evolúciós múltjára, és mi jelezhető előre a jövőből? Mikor és hogyan befolyásolhatják kis
változások (pl. egyéni döntések) a jövőt meghatározó folyamatokat?
1. A biológiai evolúció
gondolata
Darwin és kortársainak érvei
a fajok változása mellett. Az
evolúció darwini leírása. A
populációgenetikai modell
(véletlen, öröklődő
variációk gyakoriságváltozása).
Szelekció-típusok. A
genetikai változatosságot
növelő és csökkentő
tényezők.
A fosszíliák értelmezése: az
egykori élőlények
rekonstrukciója (korreláció),
a lelet kora.
A korreláció elve:
összefüggés az egyes
szervek között (Cuvier) –
néhány példán.

Az evolúciós gondolat
változásának értelmezése.
Populációgenetikai
folyamatok értelmezése.
A korreláció-elv
alkalmazása.
A módszerek korlátainak,
feltételeinek elemzése.
Érvek és ellenérvek
összevetése, az evolúció
mechanizmusaira vonatkozó
információforrások kritikus
felhasználása.
Korreláció elemzése néhány
példán (kétéltű bőre –
légzése – környezete).
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< mutációk XII.
< izotópos kormeghatározás
XIV.

Rezisztens kórokozók,
gyomok megjelenése és
terjedése.
Vitatott kérdések
(irányultság, önszerveződés,
emberi evolúció).
2. A geoszférák története
Az élettelen geoszférák
történetének és a bioszféra
evolúciójának főbb
mozzanatai: az élet
keletkezése, az eukarióta
sejt kialakulása, az oxidáló
légkör kialakulása, a
soksejtű szerveződés, az
élővilág szárazföldre lépése,
az emberi tudat (önreflexió).
Fajok nagy rendszertani
egységeinek kihalása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Az élet spontán
keletkezésével kapcsolatos
néhány fő probléma
értelmezése (a genetikai
információ eredete, a
működőképes enzimek
létrejöttének kis
valószínűsége).

< nyílt rendszerek IV.
< légkör VI.
< oxidáció II., X.
< fotoszintézis II, X.

Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa,
jégkorszak, kormeghatározás.

Tematikai egység

XVII. Környezet és viselkedés

Órakeret 10
óra

Előzetes tudás

Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés
módszerei és célja.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

A viselkedés és a környezet kapcsolatának megfogalmazása, és ezen
keresztül az állati és emberi viselkedés mint alkalmazkodási és
környezetátalakító folyamat bemutatása.
A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti
együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a
család, a környezet fontosságának felismerése a függőségek
megelőzésében.
Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása. Az
emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek
fölismerése. A fogyatékkal élő emberek megértése.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák:
Hogyan deríthető ki, hogy mit érzékelnek az állatok, és ebből mi a fontos számukra? Van-e
célja és funkciója az állati (és emberi) viselkedéseknek?
Mi az állati tájékozódás alapja?
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Miben közösek az emberi és az állati csoportok, és miben különbözünk egymástól? Hogyan
befolyásolják a közösség elvárásai egyéni életünket és egészségünket? Mi ébreszti föl és mi
gátolja az emberi együttműködés és agresszió formáit?
1. A viselkedés kutatása
Az inger, a kulcsinger és a
motiváció. Az öröklött és
tanult magatartásformák és
azok kombinációi (Lorenz).
Jelentős kutatók módszerei,
tapasztalatai és magyarázatai
(Pavlov, Skinner, Köhler).
Az állati és az emberi
tájékozódás és tanulás
típusai.
Memória és a tanulás (rövidés hosszú távú memória,
felidézés).

Az öröklött és tanult
magatartásformák megkülönböztetése példák
alapján.
Vizsgálati módszer és
eredmény kapcsolatának
megfogalmazása etológiai
példákon.
Különböző tanulási
módszerek gyűjtése,
összehasonlítása különböző
szempontok alapján (pl.
hatékonyság).
Az állati viselkedés
megfigyelése, a tapasztalatok
rögzítése és értelmezése (pl.
természetfilm alapján).

< rexflex az idegélettanban
XI.
< öröklött jellemzők: XII.

2. Evolúció és viselkedés
A társas kapcsolatok típusai,
szerepük a faj
fennmaradásában.
A segítőkészség génszintű
(Hamilton) és csoportszintű
magyarázata.

Szaporodási stratégiák, az
állati viselkedés és a
környezet összefüggéseinek
elemzése (pl. territoriális
viselkedés, hierarchia).
A gén- és csoportszelekciós
magyarázat előnyeinek és
problémáinak összevetése.

> territórium XVIII.
< szelekció,
növénynemesítés XI.

3. Az ember mint társas
lény
Az állati és az emberi
kommunikáció jellemzői.
Az emberi csoportokra
jellemző társas viszonyok:
utánzás, empátia, tartós
kötődés (párkapcsolat,
család), csoportnormák és
ezzel kapcsolatos érzelmek.
A szabálykövetés ésteremtés, az idegen
csoportoktól való
elkülönülés és az eltérő
csoportok közti

Az állati és emberi
kommunikáció formáinak
összevetése vizsgált példákon
keresztül.
Az agressziót és
gondoskodást kiváltó
tényezők különbségeinek
megfogalmazása az állatok
és az ember között.

< szabályozottság XI.

Bizonyítás, meggyőzés,
művészi hatás, manipuláció,
reklám, előítélet fölismerése

metakommunikáció
(művészetek)
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együttműködés biológiai
háttere.
Az ember, mint megismerő
lény (utánzás, belátás,
párbeszéd, gondolati sémák,
előítéletek).
A megküzdési stratégiák. A
depresszió, a feloldatlan
stressz káros hatásai
(agresszió, apátia, testi
tünetek), a megelőzés és a
feloldás lehetséges módjai.
Kulcsfogalmak/f
ogalmak

és megkülönböztetése.
A kémiai és a viselkedési
függőségek közös
jellegzetességeinek
fölismerése.

< stresszreakciók XI.

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció,
agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés, kötődés, empátia, agresszió,
csoportnorma, verbális/nem verbális kommunikáció, stressz,
megküzdés, függőség.

Tematikai egység

XVIII. Ökológia – fenntarthatóság

Órakeret 2
óra

Előzetes tudás

Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség,
a faj.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző
kölcsönhatások megismerése. Az életközösségek változásának, az
anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a
ciklikus és lineáris változások megismerése. A terepen végzett
vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek
használata.
Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai,
földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata.

Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák:
Mely fajok és miért élnek közös élőhelyen? Milyen kölcsönhatások kapcsolják össze az együtt
élő fajokat? Mi határozza meg egy élőlény szerepét az életközösségben?
Mi magyarázza, hogy egyes fajok egyedszáma közel állandó, másoké hirtelen változásokat
mutat?
1. A populációk
Egyed feletti szerveződési
szintek leírására szolgáló
néhány módszer. A
populáció és életközösség
(társulás) fogalma,
jellemzői. A biológiai
(ökológiai) indikáció.

Biológiai jelzések
(bioindikációk) megfigyelése
és megfejtése.
Az élőlények közötti
kapcsolatok rendszerének
elemzése.
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< szabályozás XI.
< viselkedésökológia XVII.

Populáción belüli és
populációk közti
kölcsönhatások: a
szabályozás megvalósulása
a populációk és a társulások
szintjén.
Járványok, hernyórágás:
véletlenszerű és kaotikus
létszámingadozások.

Összetett ökológiai
rendszerek elemzése az
interneten és az írott
szakirodalomból gyűjtött
anyagok alapján.

2. Az életközösségek
Az életközösségek
vízszintes és függőleges
elrendeződésének okai.
Táplálékpiramis (termelő-,
fogyasztó-, lebontó
szervezetek).
Táplálkozási hálózatok
(biológiai produkció,
biomassza).
Gyöngyvirágtól
lombhullásig: ciklikus
folyamatok. Beerdősülés és
leromlás: egyirányú
változások.

Kulcsfogalmak/f
ogalmak

Életközösségek jellemzőinek
vizsgálata terepen, a
tapasztalatok rögzítése és
értelmezése.
A biológiai rendszerek
térbeli és időbeli változásait
leíró grafikonok, diagramok
értelmezése.
Mennyiségi és minőségi
változások okainak
elemzése.
Struktúra és funkció
összefüggéseinek elemzése
egyed fölötti szerveződési
szinteken.

< nyílt rendszerek IV.

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés,
antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás,
biomassza, táplálékpiramis.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

7. évfolyam
Tantárgy:

Matematika
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020.09.01.

Matematika
A hat évfolyamos gimnáziumi képzésben a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak
fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi
szemléltetések, ábrázolások mellett egyre inkább megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a
fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók
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előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó
indoklás igénye. Felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A 7–8. évfolyamon a tanítás fő módszere a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból,
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanuló konkrét helyzetek megoldására modelleket,
stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége.
A 9. évfolyamtól kezdődően hangsúlyosabbá válik a tanuló önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodásának fejlesztése. A spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során
megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül
fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A
felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai
eszköztárat. A bizonyítások, indoklások önálló felfedezése fejleszti a tanulók érvelési képességét,
mérlegelő gondolkodását. Néhány tétel bizonyítása elengedhetetlen része a matematika tanításának,
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése.
A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást,
a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. A kombinatív képességek területén a lehetőségek
strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák
alkalmazásának készségei.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. A
tanulók megtapasztalják a matematika alkalmazhatóságát, hasznosságát.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését a matematika iránt.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.

E osztály
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Tantárgyi óraszámok

Matematika

7.
3,5

8.
3,5

9.
3,5

10.
3,5

11.
4

12.
5

7–8. évfolyam
A 7–8. évfolyamon a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció
képességének fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata.
Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges problémák
matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának igénye és a tanult
matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. Fejlődik a vitatkozás és az
érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral.
A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek:
Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti
ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok
előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése, Síkbeli alakzatok;
Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az
egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a szakmai
eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása tervek,
vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva történik.
Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés
lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási szakasz során
egyre komplexebbé válik a szemléletmód.
A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet bemutatását
a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is támogatják.

A 7–8. évfolyamon a Matematika tantárgy alapóraszáma: 238 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb diák számára
elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók a tanult ismeretek mélyítésére, ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok, számhalmazok
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
Arányosság, százalékszámítás
Szöveges feladatok előkészítése
1862

Javasolt óraszám
15
20
26
21
21

Szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Témahét
Összes óraszám:

22
14
28
21
22
14
14
14
252

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét),
egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Halmazokba rendezés több szempont szerint
Halmazábra készítése
Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen
Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben
Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és uniójának
megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk
elkészítése
Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete
Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre
Intervallumok szemléltetése számegyenesen
Részhalmazok számának meghatározása konkrét esetekben
Véges halmazok különbségének megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben
FOGALMAK
kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális szám,
véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört
alaphalmaz, halmazok különbsége, intervallum
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint
Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése
Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése
Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása
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Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} halmaz részhalmaza
B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok}
Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály tanulói közül
az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók
Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonsággal
rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az egyetlen
tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán
A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása
Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből
Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges tizedes tört típus
alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, irányított összegzése
Játék makaó jellegű kártyával: törtek különböző alakjainak keresése
Számhalmazok megjelenítése relációkkal, intervallum jelöléssel és számegyenesen
Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz számának meghatározása; kitekintés az
általánosítás felé
Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a pontosan egy tulajdonsággal
rendelkező elemek és a különbség művelet kapcsolatának bemutatása a halmazábrán

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít;
a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére;
összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges
módszereket;
konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása
A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és használata
Egyszerű stratégiai és logikai játékok
Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is
Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével és anélkül
Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztematikus
felsorolás
Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére
FOGALMAK
„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle
„ha …, akkor …”, sejtés, módszeres próbálkozás, cáfolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− „Bírósági tárgyalás” játék
− „Einstein-fejtörő” típusú játék
− „Rontó” játék
1864

− NIM játék; táblás játékok
− Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehetőségeinek
lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett
− Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is)
− Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása
− Lehetséges útvonalak összeszámlálása
− Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe
− Számkártyás feladatok megoldása
− Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anélkül),
családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasztás
áttekintésére
− Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prímtényezős
felbontását 1000-es számkörben;
meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét;
pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja;
négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül
Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása
Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbontás felírása
hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek felírása
Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása
Relatív prímek felismerése
Negatív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása
10 pozitív egész kitevőjű hatványainak alkalmazása a helyi érték táblázatban
Műveletek végzése hatványokkal
Pozitív egész számok négyzetgyökének észszerű pontossággal való megadása számológéppel
FOGALMAK
prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös
többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok
négyzetgyöke
relatív prímek, pozitív egész számok négyzetgyöke
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére
1865

Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal
Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása
„Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel
Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére
Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására
Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel
Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négyzetszám
„Bumm” játék a relatív prímek felismerésére
Triminó a negatív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazására
10 pozitív egész kitevőjű hatványainak megfigyelése a mértékváltásnál
Dominó hatványokkal végzett műveletekhez
Ismerkedés a zsebszámológép hatvány és négyzetgyök funkciójával

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit,
használja azokat mérések és számítások esetén;
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatokat megold;
idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes
gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben
Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása
Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, keverési
feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom
Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) összehasonlításával
kapcsolatos feladatok megoldása
Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása
A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése
Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása
FOGALMAK
fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei
aránypár, arányos osztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes mozgás
(megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén
A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával
1866

Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes mozgás (adott
út megtételénél sebesség–menetidő) esetén
Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása
Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki
ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; csoportmunkában a hozott példák, problémák
feldolgozása és bemutatása; a tapasztalatok irányított összegzése
Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás költségvetésének
tervezése
Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegységekkel
Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a kisebb egységből
több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges
A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után
Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üreges kocka
feltöltése 1 liter folyadékkal
Arányos osztásra vonatkozó ismert „furfangos” feladatok bemutatása, hasonló feladatok
készítése önállóan

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése
JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol;
egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel;
egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeretlen
mennyiségek jelölésére
Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása
Helyettesítési érték számolása
Egytagú kifejezések számmal való szorzása
Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása
Két tagból közös számtényező kiemelése
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel
FOGALMAK
változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés;
kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv
azonosság, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő
kiválasztása
1867

Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása
Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása
„Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba állítása
„Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a gyerekeket
az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár „kitalálja” a
gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott
lebontogatási stratégia felfedése és formális leírása
Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlőtlenség megoldási algoritmusának bemutatása kétkarú mérleg
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat
következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé
gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása)
Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel
Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel
Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása
Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése
FOGALMAK
ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik”
alkalmazásával
Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét érintő témák
feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó bér, nettó bér, adó,
kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel;
a költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány;
egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a pénzmozgásokról,
saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, bankkártyaválasztás, megtakarítások

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
1868

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja;
egyszerű grafikonokat jellemez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása
Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés – csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való metszéspont
Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása
Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása
Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben
Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása
FOGALMAK
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése
Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal
A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése
Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból;
csoportmunkában a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése); a tapasztalatok
irányított összegzése
Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó
értékpárok grafikus ábrázolása
Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasztása

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti különbség,
átló fogalma;
ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet;
ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban;
ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Háromszögek külső szögeinek összege

1869

Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, konvex és
konkáv közti különbség, átló fogalma
A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négyzet)
felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; halmazábra
Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján átdarabolással
és tanult összefüggéssel; alkalmazások
Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása
Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete
Ismerkedés a háromszög néhány nevezetes vonalával: oldalfelező merőleges, szögfelező,
magasságvonal
Szabályos sokszögek legfontosabb tulajdonságainak megállapítása ábra alapján
Pitagoraszi számhármasok
FOGALMAK
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvonal,
körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk
háromszög oldalfelező merőlegese, szögfelezője, magasságvonala, szabályos sokszög
Javasolt tevékenységek
Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; annak
megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négyzet nyírása,
négyzetből téglalap nyírása
Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfigyelése;
tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a tapasztalatok
irányított összegzése, halmazábra készítése
Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása
„Rontó” játék speciális négyszögekkel
Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása
Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges papír
területének becslése, számolása
Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása
Derékszög kijelölése csomós kötéllel
Pitagoraszi számhármasok keresése
Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, az iskola
épületében és a játszótéren
„Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén
A háromszög oldalfelező merőlegeseinek, szögfelezőinek, magasságvonalainak megszerkesztésével
sejtések megfogalmazása a nevezetes pontokról és azok elhelyezkedéséről
Csoportmunka, projekt készítése a szabályos sokszögek legfontosabb tulajdonságainak bemutatására
Matematikatörténeti kutatómunka a pitagoraszi számhármasokról

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét;
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geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő ábrát;
felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben;
ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása
Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése
Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben
Dinamikus geometriai szoftver használata
FOGALMAK
szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való pont körüli
elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése
Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus alakzatainak
kiválasztása
Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó)
Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak elhelyezése
Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső pereme, makett,
modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító
Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; az euklideszi
szerkesztési lépések követése a szoftverrel

TÉMAKÖR: Térgeometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit,
használja azokat mérések és számítások esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti;
testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egyenes hasáb
felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó összefüggéseket érti;
ismeri a gömb tulajdonságait;
a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése
Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló
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Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján
Testek hálójának készítése
A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai
A gömb, mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, síkmetszetek
Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számolással
Ismerkedés a forgáshengerrel és a forgáskúppal
FOGALMAK
hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság
forgáshenger, forgáskúp
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek kiválasztása)
Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak
összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése
Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbeszélése,
kiállítása az osztályteremben
Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata
A gömb speciális tulajdonságainak megfigyeléséhez testeket tartalmazó készletből elemek választása
megadott szempontok alapján
Földgömb bemutatása matematikai szempontból
Tapasztalatszerzés a gömbi geometria alapjairól például narancson
Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, számolása
Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás)
Forgástestek származtatása „zászlós” modellel; a forgáshenger és a forgáskúp kiválasztása
Gyűjtőmunka: forgástestek a környezetünkben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is;
különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális forrásból
származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső adatot
(medián), és ezeket összehasonlítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése
Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon
Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak
Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó diagramról
megadott szempont szerint
Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása
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Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása
Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása
Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) megfigyelése,
összehasonlítása
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában
Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök használatáról,
sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése,
ábrázolása)
Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása csoportmunkában

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és
ábrázolja digitálisan is;
valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos”
és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása digitálisan is
Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése
Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel
lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál
A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során
FOGALMAK
esély, gyakoriság, relatív gyakoriság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-deszkával, zsákba
helyezett színes golyókkal
Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden eseménykártya,
amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban végezzük a
kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos egy
zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok
Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egyszerre a 3
korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vonatkozó
tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk az események
gyakoriságára
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Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó egyik partjára; két
kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong átkelhet a folyón; az győz, akinek először
átmegy az összes korongja
Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások eredményének
megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket
21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal
„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg
állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobótesttel prímszámot dobni,
mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat
állít
„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet előtt a tanulók
összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a bekövetkezési esélyekről

1874

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

8. évfolyam
Tantárgy:

Matematika
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020.09.01.

Matematika
A hat évfolyamos gimnáziumi képzésben a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak
fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi
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szemléltetések, ábrázolások mellett egyre inkább megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a
fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók
előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó
indoklás igénye. Felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A 7–8. évfolyamon a tanítás fő módszere a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból,
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanuló konkrét helyzetek megoldására modelleket,
stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége.
A 9. évfolyamtól kezdődően hangsúlyosabbá válik a tanuló önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodásának fejlesztése. A spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során
megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül
fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A
felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai
eszköztárat. A bizonyítások, indoklások önálló felfedezése fejleszti a tanulók érvelési képességét,
mérlegelő gondolkodását. Néhány tétel bizonyítása elengedhetetlen része a matematika tanításának,
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése.
A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást,
a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. A kombinatív képességek területén a lehetőségek
strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák
alkalmazásának készségei.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. A
tanulók megtapasztalják a matematika alkalmazhatóságát, hasznosságát.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését a matematika iránt.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.

1876

E osztály
Tantárgyi óraszámok

Matematika
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9.
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3,5
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7–8. évfolyam
A 7–8. évfolyamon a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció
képességének fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök használata.
Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett szöveges problémák
matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések indoklásának igénye és a tanult
matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes használata. Fejlődik a vitatkozás és az
érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral.
A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek:
Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti
ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok
előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése, Síkbeli alakzatok;
Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az
egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a szakmai
eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása tervek,
vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva történik.
Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés
lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási szakasz során
egyre komplexebbé válik a szemléletmód.
A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet bemutatását
a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is támogatják.

A 7–8. évfolyamon a Matematika tantárgy alapóraszáma: 238 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb diák számára
elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók a tanult ismeretek mélyítésére, ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok, számhalmazok
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
Arányosság, százalékszámítás
1877

Javasolt óraszám
15
20
26
21

Szöveges feladatok előkészítése
Szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Témahét
Összes óraszám:

21
22
14
28
21
22
14
14
14
252

TÉMAKÖR: Halmazok, számhalmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol;
véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét),
egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Halmazokba rendezés több szempont szerint
Halmazábra készítése
Számok, számhalmazok, halmazműveleti eredmények szemléltetése számegyenesen
Részhalmazok felismerése és ábrázolása konkrét esetekben
Véges halmaz kiegészítő halmazának (komplementerének), véges halmazok metszetének és uniójának
megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmazának ismerete, halmazábrájuk
elkészítése
Véges és végtelen szakaszos tizedes törtek ismerete
Példa végtelen nem szakaszos tizedes törtre
Intervallumok szemléltetése számegyenesen
Részhalmazok számának meghatározása konkrét esetekben
Véges halmazok különbségének megállapítása ábrázolás segítségével konkrét esetekben
FOGALMAK
kiegészítő halmaz (komplementer), metszet, unió, természetes szám, egész szám, racionális szám,
véges, végtelen szakaszos és végtelen nem szakaszos tizedes tört
alaphalmaz, halmazok különbsége, intervallum
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét elemek válogatása több adott tulajdonság szerint
Egy konkrét válogatás szempontjainak felfedeztetése
Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése
1878

Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz előállítása
Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra, például A={paralelogrammák} halmaz részhalmaza
B={rombuszok}, nem részhalmaza C={deltoidok}
Konkrét elemek szétválogatása adott tulajdonság és a tagadása szerint, például az osztály tanulói közül
az iskolától legfeljebb 1 km-re élők és a távolabb lakók
Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a mindegyik tulajdonsággal
rendelkező elemek, a pontosan egy tulajdonsággal, a pontosan két tulajdonsággal és az egyetlen
tulajdonsággal sem rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán
A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása
Logikai szita megtapasztalása, például 5 piros meg 4 kör összesen 7 elem a logikai készletből
Csoportmunkában különböző közönséges törtek átírása úgy, hogy minden lehetséges tizedes tört típus
alakja előforduljon; a tapasztalatok megbeszélése, irányított összegzése
Játék makaó jellegű kártyával: törtek különböző alakjainak keresése
Számhalmazok megjelenítése relációkkal, intervallum jelöléssel és számegyenesen
Legfeljebb 4 elemű halmaz esetén az összes részhalmaz számának meghatározása; kitekintés az
általánosítás felé
Konkrét elemek két-három tulajdonság szerinti válogatása során a pontosan egy tulajdonsággal
rendelkező elemek és a különbség művelet kapcsolatának bemutatása a halmazábrán

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít;
a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére;
összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges
módszereket;
konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Igaz és hamis állítások felismerése, önálló megfogalmazása
A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és használata
Egyszerű stratégiai és logikai játékok
Konkrét helyzethez kötött sorba rendezési problémák megoldása kör mentén is
Konkrét helyzethez kötött kiválasztási problémák megoldása a sorrend figyelembevételével és anélkül
Az összes eset összeszámlálása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztematikus
felsorolás
Gráfok alkalmazása konkrét szituációk szemléltetésére
FOGALMAK
„minden”, „van olyan”, gráf, gráf csúcsa, gráf éle
„ha …, akkor …”, sejtés, módszeres próbálkozás, cáfolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− „Bírósági tárgyalás” játék
− „Einstein-fejtörő” típusú játék
1879

− „Rontó” játék
− NIM játék; táblás játékok
− Az osztályteremben néhány tanuló feltételekkel vagy anélkül való elhelyezkedési lehetőségeinek
lejátszása, összeszámlálása kör mentén, fal mellett
− Golyók sorba rendezése (lehetnek köztük egyformák is)
− Ábrák színezése, színezési lehetőségek összeszámlálása
− Lehetséges útvonalak összeszámlálása
− Fagylalt vásárlása kehelybe vagy tölcsérbe
− Számkártyás feladatok megoldása
− Gráfok alkalmazása kézfogások, köszöntések, körmérkőzések (visszavágóval vagy anélkül),
családfák, ismeretségek szemléltetésére, különböző feltételek szerinti esetszétválasztás
áttekintésére
− Logikai készlet épülésének szemléltetése gráffal

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prímtényezős
felbontását 1000-es számkörben;
meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét;
pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja;
négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Prímszámok, összetett számok kiválasztása a természetes számok közül
Összetett számok prímtényezős felbontásának ismerete és alkalmazása 1000-es számkörben
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása és alkalmazása
Pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása: prímtényezős felbontás felírása
hatványokkal, mértékegységek átváltása, számrendszerek helyi értékeinek felírása
Négyzetszámok négyzetgyökének kiszámolása
Relatív prímek felismerése
Negatív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazása
10 pozitív egész kitevőjű hatványainak alkalmazása a helyi érték táblázatban
Műveletek végzése hatványokkal
Pozitív egész számok négyzetgyökének észszerű pontossággal való megadása számológéppel
FOGALMAK
prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös
többszörös, hatvány, hatványalap, hatványkitevő, hatványérték, négyzetszám, négyzetszámok
négyzetgyöke
relatív prímek, pozitív egész számok négyzetgyöke
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
1880

Eratoszthenészi szita alkalmazása prímek keresésére
Prímtényezős felbontás kirakása színes rudakkal
Prímtényezős felbontás algoritmusának megmutatása
„Bumm” játék a közös többszörösök felismerésére
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezőkkel
Legnagyobb közös osztó alkalmazása törtek egyszerűsítésére
Legkisebb közös többszörös alkalmazása közös nevező meghatározására
Négyzet kirakása kisebb egybevágó négyzetekkel
Négyzet területéből a négyzet oldalának meghatározása, ha a terület mérőszáma négyzetszám
„Bumm” játék a relatív prímek felismerésére
Triminó a negatív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványának alkalmazására
10 pozitív egész kitevőjű hatványainak megfigyelése a mértékváltásnál
Dominó hatványokkal végzett műveletekhez
Ismerkedés a zsebszámológép hatvány és négyzetgyök funkciójával

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit,
használja azokat mérések és számítások esetén;
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatokat megold;
idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes
gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét helyzetekben
Egyenes arányosság grafikonjának megrajzolása
Valóságos helyzetekhez kötődő százalékszámítás: áremelés, leárazás, egyszerű kamat, keverési
feladatok megoldása, levegő összetétele, páratartalom
Banki ajánlatok (ügyfélcsomagok, számlavezetési, megbízási és tranzakciós díjak) összehasonlításával
kapcsolatos feladatok megoldása
Megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása
A fordított arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése
Terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységeinek ismerete és átváltása
FOGALMAK
fordított arányosság, százalék, terület, térfogat, űrtartalom szabványmértékegységei
aránypár, arányos osztás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés, egyenletes mozgás
(megtett út – sebesség, megtett út – menetidő) esetén
1881

A fordított arányosság megtapasztalása torta, csokoládé egyenlő részekre osztásával
Fordítottan arányos mennyiségpárok keresése például munkavégzés, mérés, egyenletes mozgás (adott
út megtételénél sebesség–menetidő) esetén
Azonos területű, különböző téglalapok oldalhosszainak megfigyelése, összehasonlítása
Százalékszámításhoz, arányossághoz kapcsolódó példák gyűjtése reklámújságokból, banki
ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból; csoportmunkában a hozott példák, problémák
feldolgozása és bemutatása; a tapasztalatok irányított összegzése
Projektmunka, például összejövetel, jótékonysági süteményvásár, osztálykirándulás költségvetésének
tervezése
Terület, térfogat, űrtartalom mérése különböző alkalmi, objektív és szabványmértékegységekkel
Annak megtapasztalása, hogy adott mennyiséget különböző egységekkel mérve a kisebb egységből
több, a nagyobb egységből kevesebb szükséges
A mérőszám változásának megfigyelése a mértékegység átváltása után
Térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti kapcsolat megmutatása, például 1 dm élű üreges kocka
feltöltése 1 liter folyadékkal
Arányos osztásra vonatkozó ismert „furfangos” feladatok bemutatása, hasonló feladatok
készítése önállóan

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok előkészítése
JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket számol;
egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt kiemel;
egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hétköznapi problémák matematikai tartalmának formalizálása; betűk használata az ismeretlen
mennyiségek jelölésére
Egyszerű betűs kifejezések összeadása, kivonása
Helyettesítési érték számolása
Egytagú kifejezések számmal való szorzása
Kéttagú betűs kifejezés számmal való szorzása
Két tagból közös számtényező kiemelése
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása lebontogatással
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása mérlegelvvel
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel
FOGALMAK
változó, együttható, helyettesítési érték, egytagú kifejezés, kéttagú kifejezés, egynemű kifejezés;
kiemelés, egyenlet, lebontogatás, mérlegelv
azonosság, egyenlőtlenség, alaphalmaz, megoldáshalmaz
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

1882

Adott problémához többféle, ismeretlent tartalmazó műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő
kiválasztása
Adott problémához megfelelő, betűt tartalmazó műveletsor megalkotása
Adott, ismeretlent tartalmazó műveletsorhoz szöveges feladat írása
„Dominó”, „triminó” játékkal az eredeti kifejezés és az átalakított kifejezés párba állítása
„Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a gyerekeket
az általuk gondolt számmal. A tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár „kitalálja” a
gondolt számot. A tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét. A fejben alkalmazott
lebontogatási stratégia felfedése és formális leírása
Mérlegelv bevezetése kétkarú mérleg alkalmazásával
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlőtlenség megoldási algoritmusának bemutatása kétkarú mérleg
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat
következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Különböző szövegekhez megfelelő modell készítése (például szakaszos ábrázolás, visszafelé
gondolkodás, táblázat, szabadkézi vázlatrajz, betűs kifejezések felírása)
Matematikából, más tantárgyakból, gazdasági területekről és a mindennapi életből vett egyszerű
szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy egyenlettel
Ellenőrzés a szövegbe való visszahelyettesítéssel
Pénzügyi tudatosság területét érintő feladatok megoldása
Gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségek becslése
FOGALMAK
ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Szöveges feladatok megoldása csoportmunkában „feladatküldéssel”, „szakértői mozaik”
alkalmazásával
Gyűjtőmunka, csoportmunka, projekt készítése pénzügyi tudatosság területét érintő témák
feldolgozására, például a háztartások bevételei és kiadásai: munkabér, bruttó bér, nettó bér, adó,
kamat, társadalmi jövedelem (családi pótlék, nyugdíj), ösztöndíj, hitel;
a költségvetés tervezése: háztartási napló, pénzügyi tervezés, egyensúly, többlet, hiány;
egy tizenéves pénztárcája: zsebpénz, diákmunka, alkalmi jövedelmek, kimutatás a pénzmozgásokról,
saját pénzügyi célok, tervek; korszerű pénzkezelés: bankszámla, bankkártyaválasztás, megtakarítások

1883

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja;
egyszerű grafikonokat jellemez.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Konkrét megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának megadása
Egyszerű grafikonok jellemzése: növekedés – csökkenés, szélsőérték, tengelyekkel való metszéspont
Konkrét halmazok elemei között megfeleltetés létrehozása
Értéktáblázatok adatainak grafikus ábrázolása
Az egyenes és a fordított arányosság felismerése konkrét helyzetekben
Egyenes arányosság grafikonjának felismerése és megalkotása
FOGALMAK
megfeleltetés; egyenes és fordított arányosság; grafikon
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése
Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal
A megfeleltetések szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése
Grafikonok gyűjtése reklámújságokból, banki ajánlatokból, más tantárgyak tankönyvi témáiból;
csoportmunkában a hozott grafikonok jellemzése és bemutatása (plakát készítése); a tapasztalatok
irányított összegzése
Az egyenes és fordított arányosság mint speciális megfeleltetés bemutatása, az összetartozó
értékpárok grafikus ábrázolása
Különböző grafikonok közül az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának kiválasztása

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti különbség,
átló fogalma;
ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet;
ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban;
ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Háromszögek külső szögeinek összege
Négyszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső és külső szögek összege, konvex és
konkáv közti különbség, átló fogalma
A speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz, négyzet)
felismerése és legfontosabb tulajdonságaik megállapítása ábra alapján; alkalmazásuk; halmazábra
Háromszögek, speciális négyszögek kerületének, területének kiszámítása ábra alapján átdarabolással
és tanult összefüggéssel; alkalmazások
Pitagorasz-tétel ismerete és alkalmazása
Körrel kapcsolatos fogalmak ismerete
Ismerkedés a háromszög néhány nevezetes vonalával: oldalfelező merőleges, szögfelező,
magasságvonal
Szabályos sokszögek legfontosabb tulajdonságainak megállapítása ábra alapján
Pitagoraszi számhármasok
FOGALMAK
négyszög, konvex, konkáv, átló, trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, húrtrapéz, körvonal,
körlap, középpont, sugár, húr, átmérő, szelő, érintő, körcikk
háromszög oldalfelező merőlegese, szögfelezője, magasságvonala, szabályos sokszög
Javasolt tevékenységek
Párhuzamos szélű papírcsíkból négyszögek nyírása; a keletkező négyszögek csoportosítása; annak
megfigyelése, hogy hogyan kell nyírni, hogy téglalapot kapjunk; téglalapból négyzet nyírása,
négyzetből téglalap nyírása
Papír négyszögek hajtogatásával, síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok megfigyelése;
tulajdonságok gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak bemutatása; a tapasztalatok
irányított összegzése, halmazábra készítése
Négyszögeket tartalmazó készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása
„Rontó” játék speciális négyszögekkel
Papírból készült háromszögek, speciális négyszögek átdarabolásának megmutatása
Gyakorlati számolási feladatok megoldása, például papírsárkány készítéséhez szükséges papír
területének becslése, számolása
Matematikatörténeti vonatkozások gyűjtése, tanulói kiselőadás tartása
Derékszög kijelölése csomós kötéllel
Pitagoraszi számhármasok keresése
Háromszögelési probléma megoldása derékszögű háromszöggel az osztályteremben, az iskola
épületében és a játszótéren
„Körjáték”: jelzésre labda gurítása húr mentén, átmérő mentén, sugár mentén
A háromszög oldalfelező merőlegeseinek, szögfelezőinek, magasságvonalainak megszerkesztésével
sejtések megfogalmazása a nevezetes pontokról és azok elhelyezkedéséről
Csoportmunka, projekt készítése a szabályos sokszögek legfontosabb tulajdonságainak bemutatására
Matematikatörténeti kutatómunka a pitagoraszi számhármasokról

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
1885

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét;
geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő ábrát;
felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben;
ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Középpontos tükrözés ismerete és alkalmazása
Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
Alakzatok középpontos tükörképének megszerkesztése
Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
Több adott feltételnek megfelelő ábra szerkesztése; diszkusszió
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben
Dinamikus geometriai szoftver használata
FOGALMAK
szimmetria-középpont, középpontos szimmetria, kicsinyítés, nagyítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Ábrák másolása másolópapír (például sütőpapír) segítségével; a másolat síkban való pont körüli
elfordítása 180°-kal; tulajdonságok megfigyelése
Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület középpontosan szimmetrikus alakzatainak
kiválasztása
Középpontos tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó)
Szimmetria stratégiával nyerhető játékok, például kerek asztalra poharak elhelyezése
Kicsinyítés és nagyítás megfigyelése, például háromszögvonalzó külső és belső pereme, makett,
modell, tervrajz, fénykép, diavetítés, térkép, mikroszkóp, nagyító
Szerkesztési feladatok megoldása során dinamikus geometriai szoftver megismerése; az euklideszi
szerkesztési lépések követése a szoftverrel

TÉMAKÖR: Térgeometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit,
használja azokat mérések és számítások esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti;
testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, egyenes hasáb
felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó összefüggéseket érti;
ismeri a gömb tulajdonságait;
a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Környezetünk tárgyaiban a hasáb, a gúla és a gömb alakú testek felfedezése
1886

Hasáb és gúla tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló
Testek építése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján
Testek hálójának készítése
A gömb tanult testektől eltérő tulajdonságai
A gömb, mint a Föld modellje: hosszúsági körök, szélességi körök tulajdonságai, síkmetszetek
Egyenes hasáb alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számolással
Ismerkedés a forgáshengerrel és a forgáskúppal
FOGALMAK
hasáb, gúla, gömb, alaplap, alapél, oldallap, oldalél, testmagasság
forgáshenger, forgáskúp
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek kiválasztása)
Hasáb és gúla alakú modell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak
összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése
Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbeszélése,
kiállítása az osztályteremben
Zsinóros térgeometriai modellek készítése és használata
A gömb speciális tulajdonságainak megfigyeléséhez testeket tartalmazó készletből elemek választása
megadott szempontok alapján
Földgömb bemutatása matematikai szempontból
Tapasztalatszerzés a gömbi geometria alapjairól például narancson
Egyenes hasáb alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, számolása
Egyenes hasáb alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás)
Forgástestek származtatása „zászlós” modellel; a forgáshenger és a forgáskúp kiválasztása
Gyűjtőmunka: forgástestek a környezetünkben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is;
különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális forrásból
származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső adatot
(medián), és ezeket összehasonlítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Adathalmazok, egyszerű diagramok, táblázatok adatainak elemzése
Adatok táblázatba rendezése, ábrázolása diagramon
Különböző típusú diagramok megfeleltetése egymásnak
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Adatok gyűjtése táblázatból, leolvasása hagyományos vagy digitális forrásból származó diagramról
megadott szempont szerint
Adatok rendszerezése, következtetések megfogalmazása
Konkrét adatsor leggyakoribb adatának (módusz) megtalálása, gyakorlati alkalmazása
Rendezhető adatsor középső adatának (medián) megállapítása, gyakorlati alkalmazása
Konkrét adatsor esetén átlag, leggyakoribb adat (módusz), középső adat (medián) megfigyelése,
összehasonlítása
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram, pontdiagram
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában
Projektmunka, például felmérés készítése zenehallgatási szokásokról, IKT-eszközök használatáról,
sportolási szokásokról (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése,
ábrázolása)
Konkrét adathalmazok középérték-mutatóinak megállapítása és összehasonlítása csoportmunkában

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és
ábrázolja digitálisan is;
valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos”
és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Valószínűségi játékok, kísérletek; az adatok tervszerű gyűjtése, rendezése és ábrázolása digitálisan is
Valószínűségi játékok lehetséges kimeneteleinek ismeretében stratégia követése
Az esély intuitív fogalmának felhasználása a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel
lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál
A gyakoriság és relatív gyakoriság ismerete és alkalmazása a kísérletezés során
FOGALMAK
esély, gyakoriság, relatív gyakoriság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, Galton-deszkával, zsákba
helyezett színes golyókkal
Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki előtt ott van minden eseménykártya,
amelyekre a tanulók a játék elején tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont; sorban végezzük a
kísérleteket; amelyik kártyán levő esemény bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos egy
zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok
Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is számokat írtunk; feldobjuk egyszerre a 3
korongot; kártyákra eseményeket írunk a dobott számok összegére, szorzatára vonatkozó
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tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk az események
gyakoriságára
Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az 1–13 számokhoz a folyó egyik partjára; két
kockával dobunk, a dobott számok összegénél álló korong átkelhet a folyón; az győz, akinek először
átmegy az összes korongja
Kocka alakú, számozott lapú doboz egyik lapjára belül nehezéket ragasztunk; dobások eredményének
megfigyelésével ki kell találni, melyik lapra ragasztottunk nehezéket
21-ezés különbözőképpen számozott dobókockákkal, dominókkal
„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg
állítást (például nagyobb eséllyel lehetséges számozott dodekaéder dobótesttel prímszámot dobni,
mint összetett számot), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat
állít
„Szavazós” játék páros vagy csoportmunkában: valószínűségi játék vagy kísérlet előtt a tanulók
összegyűjtik a lehetséges kimeneteleket, majd egyesével tippelnek a bekövetkezési esélyekről
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Matematika
A hat évfolyamos gimnáziumi képzésben a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak
fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi
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szemléltetések, ábrázolások mellett egyre inkább megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a
fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók
előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó
indoklás igénye. Felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A 7–8. évfolyamon a tanítás fő módszere a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból,
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanuló konkrét helyzetek megoldására modelleket,
stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége.
A 9. évfolyamtól kezdődően hangsúlyosabbá válik a tanuló önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodásának fejlesztése. A spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során
megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül
fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A
felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai
eszköztárat. A bizonyítások, indoklások önálló felfedezése fejleszti a tanulók érvelési képességét,
mérlegelő gondolkodását. Néhány tétel bizonyítása elengedhetetlen része a matematika tanításának,
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése.
A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást,
a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. A kombinatív képességek területén a lehetőségek
strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák
alkalmazásának készségei.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. A
tanulók megtapasztalják a matematika alkalmazhatóságát, hasznosságát.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését a matematika iránt.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
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E osztály
Tantárgyi óraszámok

Matematika

7.
3,5

8.
3,5

9.
3,5

10.
3,5

11.
4

12.
5

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző az ismeretek egységes rendszerbe foglalása, a rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló lehetőleg a tanár
által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket,
általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában
vagy önállóan megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, támogatják a szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása és kiegészítése a korábbi
szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek meg az elsőfokú
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma,
függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek
tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek
időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése
lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és a megoldás során
alkalmazott matematikai modellek körének bővülését.

A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 238 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok
Matematikai logika

Javasolt óraszám
12
12
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Kombinatorika, gráfok
Számhalmazok, műveletek
Hatvány, gyök
Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során
Arányosság, százalékszámítás
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
Geometriai alapismeretek
Háromszögek
Négyszögek, sokszögek
A kör és részei
Transzformációk, szerkesztések
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Témahét
Összes óraszám:

14
9
14
14
12
21
19
19
9
16
12
12
23
11
9
14
252

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
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Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok
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TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
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A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
Az algebrai tört fogalmának ismerete, műveletek algebrai törtekkel
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
algebrai tört
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és gazdasági
tematikájú feladatok)
Egyszerű abszolútértékes egyenlet megoldása algebrai és grafikus úton
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
A másodfokú egyenlet diszkriminánsának előjele és az egyenlet megoldásainak száma közötti
összefüggés ismerete
Egyszerű másodfokú egyenletrendszerek megoldása
Egyszerű törtes egyenletek megoldása
Két pozitív szám számtani és mértani közepe közötti összefüggés ismerete, alkalmazása
Egyszerű másodfokú szélsőérték-feladatok megoldása
FOGALMAK
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
számtani közép, mértani közép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről
Hétköznapi életből vett és matematikai szélsőérték-problémák megoldása több módszerrel
(függvényábrázolással, algebrai átalakítással, számtani-mértani közép segítségével)

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
FOGALMAK
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
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ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
FOGALMAK
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
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A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve
beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
A magasságtétel és a befogótétel ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával
A magasságtétel és a befogótétel alkalmazása a nevezetes közepek megszerkesztésére és a köztük
fennálló egyenlőtlenségek bizonyítására

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
FOGALMAK
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása
FOGALMAK
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
ívmérték, radián
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával
Trimino alkalmazása a fok és az ívmérték közötti kapcsolat játékos gyakorlására

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
FOGALMAK
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
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A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
A középértékek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának ismerete
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
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Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A hat évfolyamos gimnáziumi képzésben a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak
fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi
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szemléltetések, ábrázolások mellett egyre inkább megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a
fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók
előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó
indoklás igénye. Felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A 7–8. évfolyamon a tanítás fő módszere a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból,
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanuló konkrét helyzetek megoldására modelleket,
stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége.
A 9. évfolyamtól kezdődően hangsúlyosabbá válik a tanuló önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodásának fejlesztése. A spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során
megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül
fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A
felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai
eszköztárat. A bizonyítások, indoklások önálló felfedezése fejleszti a tanulók érvelési képességét,
mérlegelő gondolkodását. Néhány tétel bizonyítása elengedhetetlen része a matematika tanításának,
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése.
A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást,
a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. A kombinatív képességek területén a lehetőségek
strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák
alkalmazásának készségei.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. A
tanulók megtapasztalják a matematika alkalmazhatóságát, hasznosságát.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését a matematika iránt.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
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E osztály
Tantárgyi óraszámok

Matematika

7.
3,5

8.
3,5

9.
3,5

10.
3,5

11.
4

12.
5

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző az ismeretek egységes rendszerbe foglalása, a rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló lehetőleg a tanár
által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket,
általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában
vagy önállóan megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, támogatják a szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása és kiegészítése a korábbi
szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek meg az elsőfokú
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma,
függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek
tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek
időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése
lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és a megoldás során
alkalmazott matematikai modellek körének bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 238 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok
Matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számhalmazok, műveletek
Hatvány, gyök
Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során
Arányosság, százalékszámítás
1911

Javasolt óraszám
12
12
14
9
14
14
12

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
Geometriai alapismeretek
Háromszögek
Négyszögek, sokszögek
A kör és részei
Transzformációk, szerkesztések
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Témahét
Összes óraszám:

21
19
19
9
16
12
12
23
11
9
14
252

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
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Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
1913

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
1914

valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
1915

FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
Az algebrai tört fogalmának ismerete, műveletek algebrai törtekkel
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
algebrai tört
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
1916

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása

1917

A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és gazdasági
tematikájú feladatok)
Egyszerű abszolútértékes egyenlet megoldása algebrai és grafikus úton
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása

1918

A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
A másodfokú egyenlet diszkriminánsának előjele és az egyenlet megoldásainak száma közötti
összefüggés ismerete
Egyszerű másodfokú egyenletrendszerek megoldása
Egyszerű törtes egyenletek megoldása
Két pozitív szám számtani és mértani közepe közötti összefüggés ismerete, alkalmazása
Egyszerű másodfokú szélsőérték-feladatok megoldása
FOGALMAK
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
számtani közép, mértani közép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről
Hétköznapi életből vett és matematikai szélsőérték-problémák megoldása több módszerrel
(függvényábrázolással, algebrai átalakítással, számtani-mértani közép segítségével)

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
1919

Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
FOGALMAK
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
1920

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve
beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
1921

Háromszög területének kiszámítása
A magasságtétel és a befogótétel ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával
A magasságtétel és a befogótétel alkalmazása a nevezetes közepek megszerkesztésére és a köztük
fennálló egyenlőtlenségek bizonyítására

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
FOGALMAK
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan
1922

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
Szög mérése ívmértékkel; fok és ívmérték közti kapcsolat ismerete, alkalmazása
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középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
ívmérték, radián
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával
Trimino alkalmazása a fok és az ívmérték közötti kapcsolat játékos gyakorlására

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
1923

ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján
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TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
A középértékek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának ismerete
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oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
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valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása

1926

1927

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

11. évfolyam
Tantárgy:

Matematika
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020.09.01.

Matematika
A hat évfolyamos gimnáziumi képzésben a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak
fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi
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szemléltetések, ábrázolások mellett egyre inkább megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a
fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók
előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó
indoklás igénye. Felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A 7–8. évfolyamon a tanítás fő módszere a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból,
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanuló konkrét helyzetek megoldására modelleket,
stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége.
A 9. évfolyamtól kezdődően hangsúlyosabbá válik a tanuló önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodásának fejlesztése. A spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során
megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül
fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A
felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai
eszköztárat. A bizonyítások, indoklások önálló felfedezése fejleszti a tanulók érvelési képességét,
mérlegelő gondolkodását. Néhány tétel bizonyítása elengedhetetlen része a matematika tanításának,
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése.
A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást,
a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. A kombinatív képességek területén a lehetőségek
strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák
alkalmazásának készségei.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. A
tanulók megtapasztalják a matematika alkalmazhatóságát, hasznosságát.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését a matematika iránt.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
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E osztály
Tantárgyi óraszámok

Matematika

7.
3,5

8.
3,5

9.
3,5

10.
3,5

11.
4

12.
5

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított módon, a feladatok
megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási
módokat. A kooperatív munkaformák, a projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a
kommunikációt. Az érettségi vizsgára készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló
munkája mind a feladatmegoldásokban, mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális
eszközök támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
Bizonyos témakörök ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos
ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a
statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és
matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a szakaszban teszi
leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is alkalmazni tudják
matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 276 óra. Rendszerező összefoglalásra, az
érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 54 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
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Javasolt óraszám
9
12
18
27

Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét
Összes óraszám:

14
24
30
27
30
12
19
54
18
294

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok
TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
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konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
Kombinatorikai feladatok megoldása a komplementer esetek meghatározásának segítségével
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése
TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
A √2 irracionalitásának bizonyítása
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FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról
√n hosszú szakasz szerkesztési eljárásának bemutatása
TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
A logaritmus azonosságai
A logaritmus függvény ábrázolása, tulajdonságai
Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
1933

Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel
Annak bemutatása, hogy a logaritmus segítségével hogyan lehet számok szorzását számok
összeadására visszavezetni
A logaritmus-táblázat és a logarléc mint matematikatörténeti érdekességek megismertetése
TÉMAKÖR: Exponenciális folyamatok vizsgálata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése
TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével
TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
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kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
Szinusz, koszinusz, tangens értelmezése tetszőleges forgásszög esetén
Valós számok halmazán értelmezett szögfüggvények ábrázolása, egyszerű transzformációk
végrehajtása, a függvények jellemzése
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában
Interaktív digitális eszközök használata a valós számok halmazán értelmezett szögfüggvények
szemléltetéséhez
A szögfüggvények szerepének bemutatása a harmonikus rezgőmozgást jellemző mennyiségekben
TÉMAKÖR: Térgeometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
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ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai
TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
Vektorok skaláris szorzatának ismerete és alkalmazása
Az egyenes egyenletének irányvektoros és normálvektoros alakja
Kör és egyenes kölcsönös helyzetének meghatározása
Kör adott pontjába húzható érintő egyenletének felírása
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
irányvektor, normálvektor, skaláris szorzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
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Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben
Hétköznapi helyzetek, mozgások, tervrajzok modellezése koordináta-geometriai eszközökkel
A skaláris szorzat előfordulásának megmutatása fizikai mennyiségeknél
TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése
TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)

FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív gyakoriságok
táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események valószínűségére
csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése
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Matematika
A hat évfolyamos gimnáziumi képzésben a matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak
fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi
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szemléltetések, ábrázolások mellett egyre inkább megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a
fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók
előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó
indoklás igénye. Felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A 7–8. évfolyamon a tanítás fő módszere a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból,
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanuló konkrét helyzetek megoldására modelleket,
stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége.
A 9. évfolyamtól kezdődően hangsúlyosabbá válik a tanuló önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodásának fejlesztése. A spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során
megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül
fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A
felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai
eszköztárat. A bizonyítások, indoklások önálló felfedezése fejleszti a tanulók érvelési képességét,
mérlegelő gondolkodását. Néhány tétel bizonyítása elengedhetetlen része a matematika tanításának,
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése.
A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást,
a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. A kombinatív képességek területén a lehetőségek
strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák
alkalmazásának készségei.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. A
tanulók megtapasztalják a matematika alkalmazhatóságát, hasznosságát.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését a matematika iránt.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
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E osztály
Tantárgyi óraszámok

Matematika
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11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított módon, a feladatok
megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási
módokat. A kooperatív munkaformák, a projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a
kommunikációt. Az érettségi vizsgára készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló
munkája mind a feladatmegoldásokban, mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális
eszközök támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
Bizonyos témakörök ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos
ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a
statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos hétköznapi és
matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a szakaszban teszi
leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is alkalmazni tudják
matematikai tudásukat.

A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 276 óra. Rendszerező összefoglalásra, az
érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 54 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
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Javasolt óraszám
9
12
18

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét
Összes óraszám:

27
14
24
30
27
30
12
19
54
18
294

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok
TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
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konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
Kombinatorikai feladatok megoldása a komplementer esetek meghatározásának segítségével
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése
TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
A √2 irracionalitásának bizonyítása
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FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról
√n hosszú szakasz szerkesztési eljárásának bemutatása
TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
A logaritmus azonosságai
A logaritmus függvény ábrázolása, tulajdonságai
Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
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Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel
Annak bemutatása, hogy a logaritmus segítségével hogyan lehet számok szorzását számok
összeadására visszavezetni
A logaritmus-táblázat és a logarléc mint matematikatörténeti érdekességek megismertetése
TÉMAKÖR: Exponenciális folyamatok vizsgálata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése
TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével
TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
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kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
Szinusz, koszinusz, tangens értelmezése tetszőleges forgásszög esetén
Valós számok halmazán értelmezett szögfüggvények ábrázolása, egyszerű transzformációk
végrehajtása, a függvények jellemzése
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában
Interaktív digitális eszközök használata a valós számok halmazán értelmezett szögfüggvények
szemléltetéséhez
A szögfüggvények szerepének bemutatása a harmonikus rezgőmozgást jellemző mennyiségekben
TÉMAKÖR: Térgeometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
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ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai
TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
Vektorok skaláris szorzatának ismerete és alkalmazása
Az egyenes egyenletének irányvektoros és normálvektoros alakja
Kör és egyenes kölcsönös helyzetének meghatározása
Kör adott pontjába húzható érintő egyenletének felírása
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
irányvektor, normálvektor, skaláris szorzat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
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Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben
Hétköznapi helyzetek, mozgások, tervrajzok modellezése koordináta-geometriai eszközökkel
A skaláris szorzat előfordulásának megmutatása fizikai mennyiségeknél
TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése
TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)

FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív gyakoriságok
táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események valószínűségére
csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése
TÉMAKÖR: Rendszerező összefoglalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 54 óra
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
1955

Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
4
144

10.
3
108

11.
5
180

12.
5
180

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
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javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 238 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

12

12

14

9

16


12



14



21













14
19
9
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12
12
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12
9
14
252

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
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A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
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Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
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Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
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összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
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egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
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másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
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táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
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Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
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szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
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trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
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Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
FOGALMAK
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
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ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
FOGALMAK
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
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Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
4
144

10.
3
108

11.
5
180

12.
5
180

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
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javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 238 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

12

12

14

9

16


12
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TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
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A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
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Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
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Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
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alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása
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másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
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táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
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Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
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szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
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trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
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Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
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középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
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ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
FOGALMAK
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
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Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
1990

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
4
144

10.
3
108

11.
5
180

12.
5
180

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
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témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 310 óra. Rendszerező összefoglalásra, az
érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 64 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

17

23

20

20

30

23

33

23

20

27

64

20

330

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
1996

Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra

1997

Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
1998

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
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A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
2000

A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 33 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
4
144

10.
3
108

11.
5
180

12.
5
180

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
2009

témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 310 óra. Rendszerező összefoglalásra, az
érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 64 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

17

23

20

20

30

23

33

23

20

27

64

20

330

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
2010

Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra

2011

Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
2012

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
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A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
2014

A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
2015

JAVASOLT ÓRASZÁM: 33 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

2018

konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése

TÉMAKÖR: Rendszerező összefoglalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 64 óra
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
4
144

12.
4
144

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyag felépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
2023

függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

10

12

8

14


10



12



18













12
16
8
16
10
10
20
10
8
12
216

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
2024

Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
2025

Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
2026

Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
2027

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
2028

Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
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a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
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alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
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a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
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másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
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Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
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ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
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A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
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szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
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trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
Különböző típusú speciális négyszögek
felfedeztetése átdarabolással

területének
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meghatározására vonatkozó

formula

A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
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középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
FOGALMAK
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
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Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Emelt szintű idegen nyelvi
gimnáziumi képzés
Évfolyam:

10. évfolyam
Tantárgy:

Matematika
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020.09.01.
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
4
144

12.
4
144

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
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javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

10

12

8

14


10



12



18













12
16
8
16
10
10
20
10
8
12
216

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
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A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
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Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
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Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
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másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
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táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
FOGALMAK
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
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Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
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szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
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trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
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Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
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középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
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ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
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Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
4
144

12.
4
144

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
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témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 248 óra. Rendszerező összefoglalásra, az
érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 50 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

8

13

19

16

16

24

19

27

19

16

21

50

16

264

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
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Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
2065

A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
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A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
4
144

12.
4
144

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
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témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 248 óra. Rendszerező összefoglalásra, az
érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 50 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

8

13

19

16

16

24

19

27

19

16

21

50

16

264

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
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Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
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A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
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A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése

TÉMAKÖR: Rendszerező összefoglalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 50 óra
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
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javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

10

12

8

14


10



12



18













12
16
8
16
10
10
20
10
8
12
216

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
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A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
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Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
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Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
FOGALMAK
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
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táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
FOGALMAK
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
FOGALMAK
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
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Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
FOGALMAK
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
FOGALMAK
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
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Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
FOGALMAK
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
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ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
FOGALMAK
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
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Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
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javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

10

12

8

14


10



12



18













12
16
8
16
10
10
20
10
8
12
216

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
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A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
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Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
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Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
FOGALMAK
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
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táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
FOGALMAK
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
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Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
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szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
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trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
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Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
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középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
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ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
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Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
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oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
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témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 214 óra. Rendszerező összefoglalásra,
az érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 44 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

7

12

16

14

14

21

16

23

16

14

17

44

14

228

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
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Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
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A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
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A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
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témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 214 óra. Rendszerező összefoglalásra,
az érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 44 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

7

12

16

14

14

21

16

23

16

14

17

44

14

228

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
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Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
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A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
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A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

2152

konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése

TÉMAKÖR: Rendszerező összefoglalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 44 óra
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
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javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

10

12

8

14


10



12



18













12
16
8
16
10
10
20
10
8
12
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TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
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A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
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Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
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Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
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másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
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táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
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egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
2166

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
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pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
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Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
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szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
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trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
2168

Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
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középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
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ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
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tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
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Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
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oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).
évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

9–10. évfolyam
A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított
készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes
témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek
meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az
állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra
fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön
belüli rendszerezés.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez
mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az
összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a
csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális
eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a
felfedeztetést.
A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és
kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek
meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan
témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez
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javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a
függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven
megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének
bővülését.
A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:




Témakör neve


Halmazok

Matematikai logika

Kombinatorika, gráfok

Számhalmazok, műveletek

Hatvány, gyök

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás,
függvényábrázolás során

Arányosság, százalékszámítás

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

Geometriai alapismeretek

Háromszögek

Négyszögek, sokszögek

A kör és részei

Transzformációk, szerkesztések

Leíró statisztika

Valószínűség-számítás

Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

10

10

12

8

14


10



12



18













12
16
8
16
10
10
20
10
8
12
216

TÉMAKÖR: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz;
halmazokat különböző módokon megad;
halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi.
2177

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a matematikán belül,
más tantárgyaknál és a mindennapi életben
Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával
Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése
Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása és
értelmezése
Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével
Szemléletes kép végtelen halmazokról
FOGALMAK
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; halmazműveletek: unió,
metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, halmaz elemszáma, logikai szita
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy digitálisan
megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása
Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása
A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása különböző
tulajdonságok alapján
Barkochba játék
A „végtelen szálloda” mint modell
Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés
felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a pozitív
páros számok halmazának számosságával

TÉMAKÖR: Matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis;
alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban;
ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését;
megfogalmazza adott állítás megfordítását;
helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A matematikai bizonyítás fogalma
Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis)
Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban
A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és alkalmazása
matematikai és matematikán kívüli feladatokban
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A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek indoklása
egyszerű esetekben
Adott állítás megfordításának megfogalmazása
„Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének megállapítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, „akkor és csak
akkor”
Javasolt tevékenységek
„Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, cáfolására
„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása
csoportmunkában
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével;
véges halmazok elemszámát meghatározza;
alkalmazza a logikai szita elvét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
rendszerezéssel
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban
Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában
Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában
Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok
megoldására
FOGALMAK
gráf, gráf csúcsa, gráf éle
Javasolt tevékenységek
Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási és/vagy
esetszétválasztási elv alkalmazásával
Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására
Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal
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Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása
Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg írása
Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása
Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen alkalmazza
különböző számolási helyzetekben;
racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír;
ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát;
a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes használata
Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont
Irracionális számok szemléltetése
Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen
Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása
Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása
Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre kerekítése
Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése
FOGALMAK
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút érték,
ellentett, reciprok
Javasolt tevékenységek
A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek
Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel
Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával
Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának történetéről
A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés
alkalmazása
Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata
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TÉMAKÖR: Hatvány, gyök
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait;
ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre
Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése
A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész kitevő esetén
Számok normálalakja
Számolás normálalak segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével
A négyzetgyökvonás azonosságai
FOGALMAK
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök
Javasolt tevékenységek
Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, kísérlet
végzése például egy teljes guriga vécépapírral
Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek
valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
műveleteket végez algebrai kifejezésekkel;
ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat;
átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú kifejezések
hatványa
Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során
Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete és
alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, függvények
ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel
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Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával
FOGALMAK
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom
Javasolt tevékenységek
„Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai magyarázata
Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése
A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése
Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok négyzetének, 99
· 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati problémák
megoldása során
Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből
Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása
FOGALMAK
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség esetén
grafikon segítségével
Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek
figyelembevételével

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;
megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszereket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy hétköznapi
nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók
módszerével, grafikusan
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok
megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, pénzügyi és
gazdasági tematikájú feladatok)
FOGALMAK
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv
Javasolt tevékenységek
Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások összehasonlítása
előnyök és hátrányok szempontjából
Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata
Nyílt végű problémák megoldása
Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus megoldása
során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak megbeszélése

TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
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adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása
A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, ellenőrzés és
válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal
Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, megoldóképlettel
és grafikusan
Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan
Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása

x  c  ax  b
FOGALMAK
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás
Javasolt tevékenységek
Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket
párhuzamosan végezve
Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, érdekességeiről

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket;
adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi;
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táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben;
a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű,
kölcsönösen egyértelmű
Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete
Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése
Függvények ábrázolása táblázat alapján
Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására
A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának,
maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása
Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró függvény
(elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x),
|f(x)|
Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés ábrázolása
FOGALMAK
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány,
képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás
Javasolt tevékenységek
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos
grafikonok elemzése csoportmunkában
Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért adatok
ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő grafikon
az iskolába való eljutásról)
Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-feladatok
megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető maximális területű
téglalap adatainak mérése, megfigyelése
Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével
Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával
Szöveges feladatok megoldása grafikus úton
Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton digitális
eszköz segítségével

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát;
ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait;
ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban
Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása
Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő
szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek
A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata
Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: szakaszfelező
merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög másolása
FOGALMAK
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, mellékszögek,
kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező merőleges, szögfelező
Javasolt tevékenységek
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének megadása, ezek
távolságának megmérése
Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok meghatározása,
becslése
Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) egyenlő
távolságra levő helységek megkeresése

TÉMAKÖR: Háromszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
kiszámítja háromszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a speciális
háromszögek tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmakat és
tételeket;
ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint
Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei
között
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Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú,
derékszögű háromszög
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt,
illetve beírt kör
Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása
A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
Háromszög területének kiszámítása
FOGALMAK
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges,
szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör
Javasolt tevékenységek
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése szerkesztéssel
vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy csoportmunkában
Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában
A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek
megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és külső
szögeinek összegét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet)
tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása
Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek ismerete,
bizonyítása és alkalmazása
Szabályos sokszög fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe átdarabolással
FOGALMAK
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos
sokszög
Javasolt tevékenységek
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Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula
felfedeztetése átdarabolással
A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével
Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan

TÉMAKÖR: A kör és részei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét;
ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral;
ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körcikk
területével
Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása
Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra, és
hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak
A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása
A Thalész-tétel bizonyítása
FOGALMAK
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok
Javasolt tevékenységek
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó körív
hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása
A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai szoftver
alkalmazásával

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
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ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer példákat geometriai transzformációkra;
ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági transzformációt és az
alakzatok hasonlóságát;
megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, merőleges
affinitás, térkép, fényképezés)
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik
A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével
Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása
Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel
Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása
Négyszögek egybevágósága
Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió
Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása különféle
síkidomokkal; szabásminta készítése, használata)
A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek bizonyításában
Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)
FOGALMAK
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság,
forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági
transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya
Javasolt tevékenységek
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés
A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két tengelyes
tükrözés egymásutánja
M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a szimmetriák
szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása
A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus
geometriai szoftver segítségével
A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, színezős)
páros munkában
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Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának meghatározása egy
egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből („Thalész-módszer”)
csoportmunkában
Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és digitális
eszközzel.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése
Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális eszközzel
A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések
Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel
Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő diagramtípus
kiválasztása
Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont
Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén
FOGALMAK
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz
Javasolt tevékenységek
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése
A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok
segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában
Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert
középértékekkel
Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a kedvezőbb
év végi jegyért
Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás
keretében
Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei alapján
Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel;
véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése
A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon
A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása
Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, diszkrét
valószínűség-eloszlás
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük
valószínűségére
Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első hatos dobás
eloszlása
Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján
Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) esetében a
nyerési esély összehasonlítása
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
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témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 214 óra. Rendszerező összefoglalásra,
az érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 44 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

7

12

16

14

14

21

16

23

16

14

17

44

14

228

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
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Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
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A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
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A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése
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Matematika
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat
a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól
kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett
készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a
matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).
Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz
képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új
fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel,
felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni.
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak
bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is
felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó
képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a
matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika
tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes
felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget,
a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő
típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja
állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett
logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló
mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az
algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos
matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az
informatika, a technika és a humán tanulási területek ismeretanyagának tanulmányozásához, a
mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez
– több más fogalom mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő matematikai,
matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, mind szóban képes
gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző
forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a
számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A közös
munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a társai, mind a
saját véleményét.
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós
szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt
tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést segítő
szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő számítógépes
programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon
kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban
való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű
figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása
elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A
matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati
összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező,
összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő
alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás
és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A
különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül
a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának
fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és
tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva
stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is
elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása.
A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
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matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség,
másokkal való együttműködés készsége).

évfolyam
heti óraszám
éves óraszám

9.
3
108

10.
3
108

11.
3
108

12.
4
144

11–12. évfolyam
A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre
absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a
szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A tanulóknak
a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell eljutniuk az
absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a matematikai
fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a
lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a
tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.
Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által irányított
módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási
lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában megoldandó
projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára
készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban,
mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online
felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást.
A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása,
kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos
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témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az
exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a
koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek
más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem
jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel
kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése,
valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos
hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a
szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken is
alkalmazni tudják matematikai tudásukat.
A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 214 óra. Rendszerező összefoglalásra,
az érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 44 óra áll rendelkezésre. Az egyes
témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a
legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre,
gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.
A témakörök áttekintő táblázata:


Témakör neve

















Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Exponenciális folyamatok vizsgálata
Sorozatok
Trigonometria
Térgeometria
Koordinátageometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Rendszerező összefoglalás
Témahét

Összes óraszám:

Javasolt
óraszám

7

12

16

14

14

21

16

23

16

14

17

44

14

228

TÉMAKÖR: Halmazok, matematikai logika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai értékét;
tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül
Logikai kifejezések megfelelő használata
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Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok
FOGALMAK
logikai műveletek
Javasolt tevékenységek
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének meghatározása
igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül
Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő”
Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat;
konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása
A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása
Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül
A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és alkalmazása
gyakorlati feladatok megoldásában
FOGALMAK
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban
Javasolt tevékenységek
Anagramma készítése a tanulók neveiből
A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása
A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével
Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű
kombinatorikus összefüggések felfedezése
Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése

TÉMAKÖR: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra

2212

Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait;
összetett számokat felbont prímszámok szorzatára;
meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban;
ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat;
érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós
számokig;
ismer példákat irracionális számokra.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős felbontásból
Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása
Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka)
Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben
Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális számok
kapcsolata
A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós számokig
Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra
Számhalmazok műveleti zártsága
FOGALMAK
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek
Javasolt tevékenységek
Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása
Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények
Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és ennek mai
napig tartó hatásairól
Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a számhalmazokról

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait;
képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol;
adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez a
függvény az adott értéket rendeli.
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Fejlesztési feladatok és ismeretek
Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása
Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén
A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén
Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények
tulajdonságai
A logaritmus értelmezése
Áttérés más alapú logaritmusra
Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához
FOGALMAK
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus
Javasolt tevékenységek
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt
Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában
Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott grafikonok
összehasonlítása csoportmunkában
Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével
10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására alkalmas
számológéppel

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú
információkat kigyűjti, rendszerezi;
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít;
a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot;
a kiválasztott modellben megoldja a problémát;
a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi;
megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban
Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven
megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése
Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése
A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának megfelelő
matematikai modell választása, alkotása
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A kiválasztott modellben a probléma megoldása
A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve
FOGALMAK
Nincsenek új fogalmak.
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a társadalomban
Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető
változókra csoportmunkában
Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális függvény
illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek értelmezése

TÉMAKÖR: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat;
a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség (differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja;
ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát;
mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A számsorozat fogalmának ismerete
Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval
Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint
Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege
A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása
Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, természettudományi és
társadalomtudományi problémák megoldásában
Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása
Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel kapcsolatos
feladatok megoldása
FOGALMAK
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat
Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével
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A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének bemutatása
Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában
internetes adatgyűjtés segítségével

TÉMAKÖR: Trigonometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben;
ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit;
alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban;
a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek területét;
ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja sokszögek területét.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense
Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense
Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés,
pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei
Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével
Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében
Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével
A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért adatokból
számítva
Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása
FOGALMAK
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel
Javasolt tevékenységek
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való
felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög alakú részek
területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése alapján
Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével
csoportmunkában

TÉMAKÖR: Térgeometria
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét;
ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.
Származtatott mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg válaszát;
ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális
testek) tulajdonságait;
lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp hálóját;
kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben;
ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételeket;
ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása
feladatmegoldásban
A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete
Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete
Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő mértékegységben
A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságainak
ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel kapcsolatban
A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp hálójának
lerajzolása konkrét esetekben
A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak
felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással
Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek felszínének és
térfogatának kiszámítása
A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és alkalmazása
FOGALMAK
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, noldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, test
hálója
Javasolt tevékenységek
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása
méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel
A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület felszínének
meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről)
Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó érintkező
gömbökkel különböző elrendezések esetén
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Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének becslése, a
becslés ellenőrzése méréssel
A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, majd a
kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal
Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban és a
matematikában; a gömbi geometria alapjai

TÉMAKÖR: Koordinátageometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat;
ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket;
alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában;
megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben;
koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat;
koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét;
egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére;
kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében;
megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak ismeretében;
felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete,
alkalmazása
A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása
Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában
Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben
Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben
Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján
Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái
Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján
Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban
Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának
megállapítása a meredekségek alapján
Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái
A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak
ismeretében
FOGALMAK
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok
különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör
egyenlete
Javasolt tevékenységek
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben
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Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével
Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján
Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával
Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy egyéni
munkaformában
„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz segítségével
„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben

TÉMAKÖR: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez;
hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi és értékeli;
ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, összehasonlítására;
felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete
Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése
Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási mutatókkal
Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása
A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések
Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal
Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése
FOGALMAK
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek,
terjedelem, szórás
Javasolt tevékenységek
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre
Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai körülmények
között
A Simpson-paradoxon bemutatása példákon
Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák értelmezése,
elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása
Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből valamilyen
adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság,
valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát megkülönbözteti és
alkalmazza;
ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet;
ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét;
meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró
eseményekre
Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására
Példák ismerete független és nem független eseményekre
A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása
A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása
Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén
A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban
Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések kockázata,
árfolyamkockázat)
FOGALMAK
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események,
független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli
mintavétel, várható érték
Javasolt tevékenységek
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő szimulálása
(pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és relatív
gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett események
valószínűségére csoportmunkában
Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével
Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság fogalmának
kialakítása
Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése

TÉMAKÖR: Rendszerező összefoglalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 44 óra
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
Évfolyam:

9-12. évfolyam
Tantárgy:

Német nyelv
első idegen nyelv
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020. június 30.

1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
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Mint arra az új kerettanterv is utal, az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a
szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek
a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit
idegen nyelven is ki tudja fejezni. Az idegen nyelv tanulási terület, ezen belül pedig a német nyelv
tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat 2020) többi tanulási
területének céljaival, tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat
2020 bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának és
tanításának alapvető célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése, azaz annak elérése, hogy
a tanuló képes legyen személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és
mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni.
A 9–12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi
fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti
motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós
élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a
nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett
nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és
árnyaltabb megismerése.
Ahhoz, hogy a tanuló saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben az adott
idegen nyelven is ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon, törekedni kell arra, hogy a tanuló
megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jelés szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal,
vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a
motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A
korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan fontos
szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak,
akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során
receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb
megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló
észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja, mint nyelvi egységet
és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a
közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük,
és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált,
értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
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szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell
azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle
kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át,
amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt.
Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés
szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen
kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot
teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az
autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív
feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű
kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket
beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális
sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A szövegértés és a szövegalkotás mellett hangsúlyos szerepe van a nyelvi eszközök funkcionalitásának,
melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A
nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök
szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető
eszközöket használjon. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve
történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat 2020 is hangsúlyozza az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak
között átívelő szemlélet jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni
tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Az egész életen át tartó tanulás
szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és
alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint
újabb nyelveket sajátítsanak el.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9–12. évfolyamon
valamennyi, az 5–8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban jelentősen bővülnek, és
feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás
az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Egyre jelentősebb szerepet kapnak a kereszttantervi,
interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel
kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti
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témák a középiskolában már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelésioktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11–12.
évfolyamon az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti
témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9–
10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 11–12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az
érettségire való felkészítést állítja fókuszba.
A kerettantervben megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola kerettantervében
megadott listákra épülnek, azok ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a
tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán
egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási
céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában
van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ
megismerésében és megértésében.
A 9–10. évfolyamon a német nyelv oktatásának fő célja, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek
kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és
szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a
szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Az egyre összetettebbé váló
tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák változatos munkaformákban
továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A szakasz végére a tanuló
eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti B1 nyelvi szintet. A 9–10. évfolyamokra vonatkozó
listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása,
tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez.
A 11–12. évfolyamon a tanuló továbbfejleszti az eddig megszerzett nyelvtudását és arra törekszik, hogy
sikeresen teljesítse a középszintű érettségi követelményeit. Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap
az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia
nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és
szakmai életében való használatra adaptálni tudja. A 12. évfolyam végére a KER szerinti B1 nyelvi szint
a kimeneti cél, ez a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek felel meg. A nevelési-oktatási
szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással
kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az
egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak
mélyítésére.
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2. A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam

9.

10.

11.

12.

Kötelező tanórai
foglalkozás óraszáma
Éves óraszám

3

3

4

4

108

108

144

128

3. A helyi tanterv tartalma
Az új kerettanterv a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítja. A témakörökhöz
javasolt óraszámokat rendelt, melyek elsődleges célja a súlyozás elősegítése. Helyi tantervünkben mi
azonban nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves óraszámot tüntettük fel, mert egyrészt az
aktuális tantárgypedagógiai szemlélettel harmonizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás
ütemét (új anyag, gyakorlás mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport adottságainak,
készségeinek megfelelően kell differenciálni. Másrészt ugyanaz a tankönyvi lecke több témakört is lefed
egyszerre, és a témakör nyelvi szintje a mindenkori csoport nyelvtudásához igazodik spirális
felépítésben. Mivel a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra
bontva határozza meg, helyi tanterv-javaslatunkban mi is ezt a felosztást követjük. Ezen kívül minden
évfolyamon két-két témahetet tervezünk, melynek tartalma igazodik a törvényi előírásokhoz. A helyi
tanterv tartalmazza:
− az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket
− az éves óraszámot
− az ajánlott tevékenységformákat
− a követelményeket és
− az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat.

9-10. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckékÉves
címe
óraszám
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Die Familie von
Julia
•
• Mein Haus, meine
Welt
•
• Guten Appetit!
•
• Typische und
untypische Tagesabläufe
•
• Was tust du für
deine Gesundheit?
•
• Menschen wie du
und ich(?)
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Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
frontális osztálymunka
drámajáték
projektek
digitális eszközök és
felületek alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% → 5
70% - 85% → 4
55% - 69% → 3
40% - 54% → 2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
• feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.
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Beszédkészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,

•

Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Erste Kontakte
•
• Leute
•
• Freunde &
Freundinnen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

• kiejtés.

Íráskészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.
A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások értékelése
•
• hosszabb szóbeli
feleletek árnyalt értékelése

Themen und Situationen im
Bereich des Klassenraums
•
• Wir, die
Klasse10A
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Urlaubspläne:
Meer und mehr…
•
• Ein Unfall
•

Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap.

Öffentliches Leben
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
•
• Jobs und Berufe
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.

Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Aktuelle Themen
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
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Unterhaltung
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• köszönési formák
(üdvözlés és elköszönés)
értelmezése és kifejezése
•
• köszönet
kifejezése
•
• köszönetre történő
reakció megfogalmazása
•
• megszólítás
kifejezése
•
• bemutatkozás
megfogalmazása
•
• információkérés,
információadás
•
• hogylét iránti
érdeklődés
•
• hogylét iránti
érdeklődésre történő reakció
kifejezése
•
bocsánatkérés
értelmezése és annak
kifejezése
•
• bocsánatkérésre
történő reakció
megfogalmazása
•
• jókívánságok
kifejezése
•
• főbb ünnepekhez
kapcsolódó szófordulatok
•
• megszólítás és
elköszönés kifejezése írott,
személyes szövegekben, pl.
baráti levélben és e-mailben
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• tetszés, illetve
nem tetszés kifejezése
•
• dolgok, személyek
megnevezése,
rövid/egyszerű jellemzése
•
• igenlő vagy
nemleges válasz kifejezése
•
• tudás, illetve nem
tudás kifejezése
•
• nem értés
megfogalmazása
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• alapvető érzések
kifejezése
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•
• betűzés kérésnek
kifejezése
•
• utasítások
értelmezése és azokra
történő reakció kifejezése
•
• akarat, kívánság
kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• öröm kifejezése
•
• elégedettség /
elégedetlenség kifejezése
•
• elismerés és
dicséret kifejezése
•
• ítélet, kritika
kifejezése
•
• felkérés lassúbb,
hangosabb beszédre
•
• sajnálat kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• javaslat és arra
reagálás
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás és arra
történő reakció kifejezése
Nyelvi elemek, struktúrák
•
cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen
időben: ’sein’ létige,
Präsens, tőhangváltós igék,
elváló igekötős
•
birtoklás: ’haben’,
birtokos névmás
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• mennyiségi
viszonyok: tőszámnevek és
sorszámok, határozott és
határozatlan mennyiség
•
• térbeli viszonyok:
irányok és
helymeghatározás,
elöljárószók
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű
kötőszavak
•
• kérdőmondatok,
kérdőszavak
•
• modalitás:
möchten, mögen és können
igék E/1-ben és E/2-ben
•
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Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es
der Familie?
•
• Fantasien,
Träume, Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz
Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu
tun
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu
tun
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und
du die Deutschen
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés
kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség
kifejezése
•
• lehetőség
kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő
reakció kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jelen időben: es gibt, sichVerben’
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
múlt időben: Präteritum és
Perfekt
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jövő időben: Futur I.
•
• birtoklás: gehören
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•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi
viszonyok: hasonlítás melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen,
sollen, dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
•
szöveggrammatikai
eszközök: névmások,
névelők, névmási határozók
mint előre és vissza utaló
elemek a szövegben
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11-12. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckék
címe
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen,
Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es der
Familie?
•
• Fantasien, Träume,
Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz

Éves
óraszám

Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

204

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
projekt
drámajáték
frontális
osztálymunka
digitális eszközök és
felületek
alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% →
5
70% - 85% →
4
55% - 69% →
3
40% - 54% →
2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
•
feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu tun

Beszédkészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Reisen und Urlaub, Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu tun

A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb
tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások
értékelése,
•
• hosszabb
szóbeli feleletek árnyalt
értékelése.
•
Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap,
•
•
projektmunkák
ellenőrzése.

Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• Phonetik-Übungen in
jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik in
jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und du
die Deutschen
Fächerübergreifende Themen
und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség kifejezése
•
• lehetőség kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra történő
reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő reakció
kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen időben:
es gibt, sich-Verben’
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése múlt időben:
Präteritum és Perfekt
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jövő időben:
Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi viszonyok:
hasonlítás - melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
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•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen, sollen,
dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
• szöveggrammatikai
eszközök: névmások, névelők,
névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben
4. A továbbhaladás feltételei
Évfolyam
Hallott szöveg értése
9–10.
évfolyam

A tanuló
•
• követni tudja
az eleinte nonverbális
eszközökkel is
támogatott célnyelvi
óravezetést; megérti a
rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
•
• megérti az
ismerős témákhoz
kapcsolódó egyszerű
közlések és kérdések;
•
• képes
kiszűrni az egyszerű,
konkrét, mindennapi
helyzetekhez
kapcsolódó
•
közlésekből az
alapvető fordulatokat;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül is
megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
•
• képes
beszédszándékát
egyszerű nyelvi
eszközökkel, bővülő
szókinccsel és
nonverbális elemekkel
támogatva kifejezni;
•
• képes
személyes adatokra
vonatkozó kérdéseket
feltenni, és egyszerű
nyelvi eszközökkel
válaszolni a
•
hozzá intézett
kérdésekre;
•
• képes
nagyon egyszerű,
begyakorolt nyelvi
panelekkel
kommunikálni;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megérti
az ismert neveket,
szavakat és
mondatokat
egyszerű
szövegekben;
•
• az
ismerős szavak,
esetleg képek
segítségével
megérti az
egyszerű leírások,
üzenetek,
útleírások fő
gondolatait;
•
• megérti
a korosztályának
megfelelő témájú,
egyszerű
autentikus szöveg
lényegét;
•
•
egyszerű,
autentikus
szövegekből
képes kiszűrni
néhány alapvető
információt;
•
•
digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is
megérti az ismert
témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
• képes
ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat
írni;
•
• írásbeli
válaszokat ad
személyes adatokra
vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
•
• megadott
mintát követve
néhány közismert
műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő
•
szövegeket ír
őt érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
írásban.

Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes rövid
megnyilatkozásokra
saját magához és
közvetlen
környezetéhez kötődő,
ismert témákról
egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal;
•
• be tudja
mutatni munkáját
egyszerű nyelvi
eszközökkel;
el tud mondani ismert
szöveget a célnyelvi
normához közelítő
kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban;
digitális eszközökön
és csatornákon
keresztül is alkot
szöveget szóban.
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Évfolyam

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

11–12.
évfolyam

A tanuló
•
• megérti az
ismert szavakat, a
leggyakoribb
fordulatokat, ha
közvetlen, személyes
dolgokról van szó;
•
• megérti a
rövid, világos,
egyszerű
megnyilatkozások,
szóbeli közlések
lényegét;
•
• egyre
önállóbban alkalmaz
néhány, a megértést
segítő alapvető
stratégiát;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Szóbeli interakció
A tanuló
•
• egyszerű
nyelvi eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál számára
ismert témákról
egyszerű és közvetlen
információcserét
igénylő feladatokban;
•
• képes részt
venni
beszélgetésekben;
•
• képes
kérdezni és válaszolni
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben;
•
• képes
gondolatok és
információk cseréjére
ismerős témákról;
•
• egyre több
kompenzációs
stratégiát alkalmaz,
hogy megértesse
magát, illetve megértse
beszédpartnerét;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes
röviden, összefüggően
beszélni egyre bővülő
szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal
•
magáról és
közvetlen
környezetéről;
•
• képes
megértetni magát a
szintnek megfelelő
témakörökben;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megtalálja
az adott helyzetben
fontos konkrét
információkat
egyszerű, ismerős
témákról írt
autentikus
szövegekben;
•
• megérti
az egyszerű
instrukciókat;
•
• képes
kiszűrni a fontos
információkat
egyszerű
magánlevelekből, emailekből és rövid
eseményeket
tartalmazó
szövegekből;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is megérti
az ismert témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
•
összefüggő
mondatokat ír a
közvetlen
környezettel
kapcsolatos
témákról;
•
• az írást
kommunikációs
eszközként
használja az
egyszerű
interakciókban;
•
• képes a
gondolatok
kifejezésére
egyszerű
kötőszavakkal
összekapcsolt
mondatsorokban;
•
• képes
minta alapján
néhány műfajban
egyszerű és rövid,
tényközlő
szövegeket írni őt
érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is alkot
szöveget írásban.

közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
szóban.

5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
•
• a nyelvtanulás célja,
•

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,

•

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete,

•

• a tankönyv tartalmi jellemzői,

•

• nyelvi-tartalmi szempontok,

•

• a tankönyv, mint taneszköz.

A német nyelvoktatás során a Direkt neu és a KON-TAKT tankönyvcsalád tankönyveit használjuk.
A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:

tanulói füzetre,

szótárfüzetre

iratgyűjtő mappára
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
Évfolyam:

9-12. évfolyam
Tantárgy:

Német nyelv
második idegen nyelv
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020. június 30.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
1. A német mint második idegen nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma
összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat 2020) többi műveltségi területének céljaival,
tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat 2020
bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának
és tanításának alapvető célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló nyelvi
cselekvőképességének kiterjesztése.
A második idegen nyelv tanítása a 9–12. évfolyamon szervesen épül a korábbi
évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első
élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra.
Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése,
ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a
pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek.
Ahhoz, hogy a tanuló saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben
a második idegen nyelven is ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon, törekedni kell
arra, hogy a tanuló megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb
összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati
stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott változatait. A kommunikatív nyelvi
kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett
ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek
mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A korszerű
idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan
fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő
tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A
feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket
végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes
alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
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A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja,
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció
érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket,
amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.
Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy
koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket
és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs
helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek
a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák
azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó
jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a
más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség
tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat 2020 is hangsúlyozza az interdiszciplináris, azaz
a tantárgyak között átívelő szemlélet jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv
tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes
tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel,
tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani
tudnak. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már
alapfokú

nyelvtudással

rendelkezik,

vannak
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tapasztalatai

az

idegennyelv-tanulás

módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek. Természetesen a második idegen nyelv tanulásakor
is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb
tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport
hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és
kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és
fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre,
a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a
tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek
alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló
javításában.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten
fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is
építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek
azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé
válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a
nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és
megértésében.
A 9–10. évfolyamon a német mint második idegen nyelv oktatásának fő célja, hogy a
tanuló megismerkedjen a német nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző
nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse
kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a
nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ
megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív,
felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális
tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. A tanuló ebben a szakaszban
is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Az egyre összetettebbé váló
tartalmak

megértésének,

elsajátításának

és

használatának

érdekében

változatos

munkaformákban sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
gondosan kiválasztott, lehetőség szerint különböző szövegtípusokhoz tartozó autentikus
szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós
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készsége. A szakasz végére a tanuló eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1+
szintet.
A 11–12. évfolyamon a tanuló továbbfejleszti az eddig megszerzett nyelvtudását.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló
fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai
életében való használatra adaptálni tudja. A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt
megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt
tevékenységek bővülnek. Különbséget a tudomány és technika témakör jelent, mely 9–10.
évfolyamon még a tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11–12. évfolyamon már
önállóvá válik. A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet.
2. A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam
Kötelező tanórai
foglalkozás óraszáma

9.

10.

11.

12.

3

3

3

3

Éves óraszám

108

108

108

96

3. A helyi tanterv tartalma
Az új kerettanterv a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítja. A
témakörökhöz javasolt óraszámokat rendelt, melyek elsődleges célja a súlyozás elősegítése.
Helyi tantervünkben mi azonban nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves
óraszámot tüntettük fel, mert egyrészt az aktuális tantárgypedagógiai szemlélettel
harmonizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás ütemét (új anyag, gyakorlás
mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport adottságainak, készségeinek megfelelően
kell differenciálni. Másrészt ugyanaz a tankönyvi lecke több témakört is lefed egyszerre. Mivel
a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg, helyi tantervünkben mi is ezt a felosztást követjük. Ezen kívül minden
évfolyamon két-két témahetet tervezünk, melynek tartalma igazodik a törvényi előírásokhoz.

A tanterv tartalmazza
az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket
az éves óraszámot
a tevékenységi formákat
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a követelményeket és
az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat
9-10. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckékÉves
címe
óraszám
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Die Familie von
Julia
•
• Mein Haus, meine
Welt
•
• Guten Appetit!
•
• Typische und
untypische Tagesabläufe
•
• Was tust du für
deine Gesundheit?
•
• Menschen wie du
und ich(?)
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Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
frontális osztálymunka
drámajáték
projektek
digitális eszközök és
felületek alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% → 5
70% - 85% → 4
55% - 69% → 3
40% - 54% → 2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
• feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Erste Kontakte
•
• Leute
•
• Freunde &
Freundinnen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

Beszédkészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.
A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások értékelése
•
• hosszabb szóbeli
feleletek árnyalt értékelése

Themen und Situationen im
Bereich des Klassenraums
•
• Wir, die
Klasse10A
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Urlaubspläne:
Meer und mehr…
•
• Ein Unfall
•

Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap.

Öffentliches Leben
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
•
• Jobs und Berufe
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Aktuelle Themen
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Unterhaltung
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• köszönési formák
(üdvözlés és elköszönés)
értelmezése és kifejezése
•
• köszönet
kifejezése
•
• köszönetre történő
reakció megfogalmazása
•
• megszólítás
kifejezése
•
• bemutatkozás
megfogalmazása
•
• információkérés,
információadás
•
• hogylét iránti
érdeklődés
•
• hogylét iránti
érdeklődésre történő reakció
kifejezése
•
bocsánatkérés
értelmezése és annak
kifejezése
•
• bocsánatkérésre
történő reakció
megfogalmazása
•
• jókívánságok
kifejezése
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•
• főbb ünnepekhez
kapcsolódó szófordulatok
•
• megszólítás és
elköszönés kifejezése írott,
személyes szövegekben, pl.
baráti levélben és e-mailben
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• tetszés, illetve
nem tetszés kifejezése
•
• dolgok, személyek
megnevezése,
rövid/egyszerű jellemzése
•
• igenlő vagy
nemleges válasz kifejezése
•
• tudás, illetve nem
tudás kifejezése
•
• nem értés
megfogalmazása
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• alapvető érzések
kifejezése
•
• betűzés kérésnek
kifejezése
•
• utasítások
értelmezése és azokra
történő reakció kifejezése
•
• akarat, kívánság
kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• öröm kifejezése
•
• elégedettség /
elégedetlenség kifejezése
•
• elismerés és
dicséret kifejezése
•
• ítélet, kritika
kifejezése
•
• felkérés lassúbb,
hangosabb beszédre
•
• sajnálat kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• javaslat és arra
reagálás
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás és arra
történő reakció kifejezése
Nyelvi elemek, struktúrák
•
cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen
időben: ’sein’ létige,
Präsens, tőhangváltós igék,
elváló igekötős
•
birtoklás: ’haben’,
birtokos névmás
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•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• mennyiségi
viszonyok: tőszámnevek és
sorszámok, határozott és
határozatlan mennyiség
•
• térbeli viszonyok:
irányok és
helymeghatározás,
elöljárószók
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű
kötőszavak
•
• kérdőmondatok,
kérdőszavak
•
• modalitás:
möchten, mögen és können
igék E/1-ben és E/2-ben
•
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es
der Familie?
•
• Fantasien,
Träume, Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz
Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu
tun
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu
tun
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
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•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und
du die Deutschen
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés
kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség
kifejezése
•
• lehetőség
kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő
reakció kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
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•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jelen időben: es gibt, sichVerben’
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
múlt időben: Präteritum és
Perfekt
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jövő időben: Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi
viszonyok: hasonlítás melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen,
sollen, dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
•
szöveggrammatikai
eszközök: névmások,
névelők, névmási határozók
mint előre és vissza utaló
elemek a szövegben
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11-12. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckék
címe
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen,
Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es der
Familie?
•
• Fantasien, Träume,
Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz

Éves
óraszám

Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

204

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
projekt
drámajáték
frontális
osztálymunka
digitális eszközök és
felületek
alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% →
5
70% - 85% →
4
55% - 69% →
3
40% - 54% →
2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
•
feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu tun

Beszédkészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Reisen und Urlaub, Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu tun

A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb
tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások
értékelése,
•
• hosszabb
szóbeli feleletek árnyalt
értékelése.
•
Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap,
•
•
projektmunkák
ellenőrzése.

Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• Phonetik-Übungen in
jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik in
jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und du
die Deutschen
Fächerübergreifende Themen
und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség kifejezése
•
• lehetőség kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra történő
reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő reakció
kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen időben:
es gibt, sich-Verben’
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése múlt időben:
Präteritum és Perfekt
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jövő időben:
Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi viszonyok:
hasonlítás - melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
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•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen, sollen,
dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
• szöveggrammatikai
eszközök: névmások, névelők,
névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben
4. A továbbhaladás feltételei
Évfolyam
Hallott szöveg értése
9–10.
évfolyam

A tanuló
•
• követni tudja
az eleinte nonverbális
eszközökkel is
támogatott célnyelvi
óravezetést; megérti a
rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
•
• megérti az
ismerős témákhoz
kapcsolódó egyszerű
közlések és kérdések;
•
• képes
kiszűrni az egyszerű,
konkrét, mindennapi
helyzetekhez
kapcsolódó
•
közlésekből az
alapvető fordulatokat;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül is
megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
•
• képes
beszédszándékát
egyszerű nyelvi
eszközökkel, bővülő
szókinccsel és
nonverbális elemekkel
támogatva kifejezni;
•
• képes
személyes adatokra
vonatkozó kérdéseket
feltenni, és egyszerű
nyelvi eszközökkel
válaszolni a
•
hozzá intézett
kérdésekre;
•
• képes
nagyon egyszerű,
begyakorolt nyelvi
panelekkel
kommunikálni;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megérti
az ismert neveket,
szavakat és
mondatokat
egyszerű
szövegekben;
•
• az
ismerős szavak,
esetleg képek
segítségével
megérti az
egyszerű leírások,
üzenetek,
útleírások fő
gondolatait;
•
• megérti
a korosztályának
megfelelő témájú,
egyszerű
autentikus szöveg
lényegét;
•
•
egyszerű,
autentikus
szövegekből
képes kiszűrni
néhány alapvető
információt;
•
•
digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is
megérti az ismert
témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
• képes
ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat
írni;
•
• írásbeli
válaszokat ad
személyes adatokra
vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
•
• megadott
mintát követve
néhány közismert
műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő
•
szövegeket ír
őt érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
írásban.

Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes rövid
megnyilatkozásokra
saját magához és
közvetlen
környezetéhez kötődő,
ismert témákról
egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal;
•
• be tudja
mutatni munkáját
egyszerű nyelvi
eszközökkel;
el tud mondani ismert
szöveget a célnyelvi
normához közelítő
kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban;
digitális eszközökön
és csatornákon
keresztül is alkot
szöveget szóban.
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Évfolyam

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

11–12.
évfolyam

A tanuló
•
• megérti az
ismert szavakat, a
leggyakoribb
fordulatokat, ha
közvetlen, személyes
dolgokról van szó;
•
• megérti a
rövid, világos,
egyszerű
megnyilatkozások,
szóbeli közlések
lényegét;
•
• egyre
önállóbban alkalmaz
néhány, a megértést
segítő alapvető
stratégiát;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Szóbeli interakció
A tanuló
•
• egyszerű
nyelvi eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál számára
ismert témákról
egyszerű és közvetlen
információcserét
igénylő feladatokban;
•
• képes részt
venni
beszélgetésekben;
•
• képes
kérdezni és válaszolni
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben;
•
• képes
gondolatok és
információk cseréjére
ismerős témákról;
•
• egyre több
kompenzációs
stratégiát alkalmaz,
hogy megértesse
magát, illetve megértse
beszédpartnerét;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes
röviden, összefüggően
beszélni egyre bővülő
szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal
•
magáról és
közvetlen
környezetéről;
•
• képes
megértetni magát a
szintnek megfelelő
témakörökben;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megtalálja
az adott helyzetben
fontos konkrét
információkat
egyszerű, ismerős
témákról írt
autentikus
szövegekben;
•
• megérti
az egyszerű
instrukciókat;
•
• képes
kiszűrni a fontos
információkat
egyszerű
magánlevelekből, emailekből és rövid
eseményeket
tartalmazó
szövegekből;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is megérti
az ismert témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
•
összefüggő
mondatokat ír a
közvetlen
környezettel
kapcsolatos
témákról;
•
• az írást
kommunikációs
eszközként
használja az
egyszerű
interakciókban;
•
• képes a
gondolatok
kifejezésére
egyszerű
kötőszavakkal
összekapcsolt
mondatsorokban;
•
• képes
minta alapján
néhány műfajban
egyszerű és rövid,
tényközlő
szövegeket írni őt
érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is alkot
szöveget írásban.

közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
szóban.

5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
•
• a nyelvtanulás célja,
•

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,

•

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete,

•

• a tankönyv tartalmi jellemzői,

•

• nyelvi-tartalmi szempontok,

•

• a tankönyv, mint taneszköz.

A német nyelvoktatás során a Direkt neu és a KON-TAKT tankönyvcsalád tankönyveit használjuk.
A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:

tanulói füzetre,

szótárfüzetre

iratgyűjtő mappára
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

9-12. évfolyam
Tantárgy:

Német nyelv
második idegen nyelv
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020. június 30.

1. A német mint második idegen nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
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Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma
összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat 2020) többi műveltségi területének céljaival,
tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat 2020
bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának
és tanításának alapvető célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló nyelvi
cselekvőképességének kiterjesztése.
A második idegen nyelv tanítása a 9–12. évfolyamon szervesen épül a korábbi
évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első
élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra.
Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése,
ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a
pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek.
Ahhoz, hogy a tanuló saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben
a második idegen nyelven is ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon, törekedni kell
arra, hogy a tanuló megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb
összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati
stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott változatait. A kommunikatív nyelvi
kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett
ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek
mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A korszerű
idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan
fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő
tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A
feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket
végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes
alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja,
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mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció
érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket,
amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.
Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy
koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket
és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs
helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek
a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák
azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó
jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a
más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség
tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat 2020 is hangsúlyozza az interdiszciplináris, azaz
a tantárgyak között átívelő szemlélet jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv
tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes
tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel,
tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani
tudnak. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már
alapfokú

nyelvtudással

rendelkezik,

vannak

tapasztalatai

az

idegennyelv-tanulás

módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
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jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek. Természetesen a második idegen nyelv tanulásakor
is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb
tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport
hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és
kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és
fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre,
a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a
tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek
alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló
javításában.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten
fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is
építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek
azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé
válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a
nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és
megértésében.
A 9–10. évfolyamon a német mint második idegen nyelv oktatásának fő célja, hogy a
tanuló megismerkedjen a német nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző
nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse
kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a
nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ
megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív,
felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális
tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. A tanuló ebben a szakaszban
is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Az egyre összetettebbé váló
tartalmak

megértésének,

elsajátításának

és

használatának

érdekében

változatos

munkaformákban sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
gondosan kiválasztott, lehetőség szerint különböző szövegtípusokhoz tartozó autentikus
szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós
készsége. A szakasz végére a tanuló eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1+
szintet.
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A 11–12. évfolyamon a tanuló továbbfejleszti az eddig megszerzett nyelvtudását.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló
fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai
életében való használatra adaptálni tudja. A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt
megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt
tevékenységek bővülnek. Különbséget a tudomány és technika témakör jelent, mely 9–10.
évfolyamon még a tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11–12. évfolyamon már
önállóvá válik. A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B1, jó képességű
tanulók esetében a B2 nyelvi szintet.
2. A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam

9.

10.

11.

12.

Kötelező tanórai
foglalkozás óraszáma

5

5

7

7

3. A helyi tanterv tartalma
Az új kerettanterv a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítja. A
témakörökhöz javasolt óraszámokat rendelt, melyek elsődleges célja a súlyozás elősegítése.
Helyi tantervünkben mi azonban nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves
óraszámot tüntettük fel, mert egyrészt az aktuális tantárgypedagógiai szemlélettel
harmonizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás ütemét (új anyag, gyakorlás
mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport adottságainak, készségeinek megfelelően
kell differenciálni. Másrészt ugyanaz a tankönyvi lecke több témakört is lefed egyszerre. Mivel
a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg, helyi tantervünkben mi is ezt a felosztást követjük.
A tanterv tartalmazza
az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket
az éves óraszámot
a tevékenységi formákat
a követelményeket és
az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat
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Témakörök, vonatkozó leckékÉves
címe
óraszám
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Die Familie von
Julia
•
• Mein Haus, meine
Welt
•
• Guten Appetit!
•
• Typische und
untypische Tagesabläufe
•
• Was tust du für
deine Gesundheit?
•
• Menschen wie du
und ich(?)
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Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
frontális osztálymunka
drámajáték
projektek
digitális eszközök és
felületek alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% → 5
70% - 85% → 4
55% - 69% → 3
40% - 54% → 2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
• feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Erste Kontakte
•
• Leute
•
• Freunde &
Freundinnen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

Beszédkészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Themen und Situationen im
Bereich des Klassenraums
•
• Wir, die
Klasse10A
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Urlaubspläne:
Meer und mehr…
•
• Ein Unfal
•
A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások értékelése
•
• hosszabb szóbeli
feleletek árnyalt értékelése

Öffentliches Leben
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
•
• Jobs und Berufe
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining

Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap.
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Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.

Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Aktuelle Themen
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Unterhaltung
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• köszönési formák
(üdvözlés és elköszönés)
értelmezése és kifejezése
•
• köszönet
kifejezése
•
• köszönetre történő
reakció megfogalmazása
•
• megszólítás
kifejezése
•
• bemutatkozás
megfogalmazása
•
• információkérés,
információadás
•
• hogylét iránti
érdeklődés
•
• hogylét iránti
érdeklődésre történő reakció
kifejezése
•
bocsánatkérés
értelmezése és annak
kifejezése
•
• bocsánatkérésre
történő reakció
megfogalmazása
•
• jókívánságok
kifejezése
•
• főbb ünnepekhez
kapcsolódó szófordulatok
•
• megszólítás és
elköszönés kifejezése írott,
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személyes szövegekben, pl.
baráti levélben és e-mailben
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• tetszés, illetve
nem tetszés kifejezése
•
• dolgok, személyek
megnevezése,
rövid/egyszerű jellemzése
•
• igenlő vagy
nemleges válasz kifejezése
•
• tudás, illetve nem
tudás kifejezése
•
• nem értés
megfogalmazása
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• alapvető érzések
kifejezése
•
• betűzés kérésnek
kifejezése
•
• utasítások
értelmezése és azokra
történő reakció kifejezése
•
• akarat, kívánság
kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• öröm kifejezése
•
• elégedettség /
elégedetlenség kifejezése
•
• elismerés és
dicséret kifejezése
•
• ítélet, kritika
kifejezése
•
• felkérés lassúbb,
hangosabb beszédre
•
• sajnálat kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• javaslat és arra
reagálás
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás és arra
történő reakció kifejezése
Nyelvi elemek, struktúrák
•
cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen
időben: ’sein’ létige,
Präsens, tőhangváltós igék,
elváló igekötős
•
birtoklás: ’haben’,
birtokos névmás
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• mennyiségi
viszonyok: tőszámnevek és
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sorszámok, határozott és
határozatlan mennyiség
•
• térbeli viszonyok:
irányok és
helymeghatározás,
elöljárószók
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű
kötőszavak
•
• kérdőmondatok,
kérdőszavak
•
• modalitás:
möchten, mögen és können
igék E/1-ben és E/2-ben
•
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es
der Familie?
•
• Fantasien,
Träume, Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz
Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu
tun
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu
tun
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
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Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und
du die Deutschen
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés
kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség
kifejezése
•
• lehetőség
kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő
reakció kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
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•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jelen időben: es gibt, sichVerben’
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
múlt időben: Präteritum és
Perfekt
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jövő időben: Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi
viszonyok: hasonlítás melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen,
sollen, dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
•
szöveggrammatikai
eszközök: névmások,
névelők, névmási határozók
mint előre és vissza utaló
elemek a szövegben
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11-12. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckék
címe
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen,
Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es der
Familie?
•
• Fantasien, Träume,
Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz

Éves
óraszám

Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

204

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
projekt
drámajáték
frontális
osztálymunka
digitális eszközök és
felületek
alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% →
5
70% - 85% →
4
55% - 69% →
3
40% - 54% →
2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
•
feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu tun

Beszédkészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Reisen und Urlaub, Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu tun

A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb
tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások
értékelése,
•
• hosszabb
szóbeli feleletek árnyalt
értékelése.
•
Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap,
•
•
projektmunkák
ellenőrzése.

Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• Phonetik-Übungen in
jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik in
jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und du
die Deutschen
Fächerübergreifende Themen
und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség kifejezése
•
• lehetőség kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra történő
reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő reakció
kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen időben:
es gibt, sich-Verben’
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése múlt időben:
Präteritum és Perfekt
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jövő időben:
Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi viszonyok:
hasonlítás - melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
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•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen, sollen,
dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
• szöveggrammatikai
eszközök: névmások, névelők,
névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben
4. A továbbhaladás feltételei
Évfolyam
Hallott szöveg értése
9–10.
évfolyam

A tanuló
•
• követni tudja
az eleinte nonverbális
eszközökkel is
támogatott célnyelvi
óravezetést; megérti a
rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
•
• megérti az
ismerős témákhoz
kapcsolódó egyszerű
közlések és kérdések;
•
• képes
kiszűrni az egyszerű,
konkrét, mindennapi
helyzetekhez
kapcsolódó
•
közlésekből az
alapvető fordulatokat;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül is
megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
•
• képes
beszédszándékát
egyszerű nyelvi
eszközökkel, bővülő
szókinccsel és
nonverbális elemekkel
támogatva kifejezni;
•
• képes
személyes adatokra
vonatkozó kérdéseket
feltenni, és egyszerű
nyelvi eszközökkel
válaszolni a
•
hozzá intézett
kérdésekre;
•
• képes
nagyon egyszerű,
begyakorolt nyelvi
panelekkel
kommunikálni;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megérti
az ismert neveket,
szavakat és
mondatokat
egyszerű
szövegekben;
•
• az
ismerős szavak,
esetleg képek
segítségével
megérti az
egyszerű leírások,
üzenetek,
útleírások fő
gondolatait;
•
• megérti
a korosztályának
megfelelő témájú,
egyszerű
autentikus szöveg
lényegét;
•
•
egyszerű,
autentikus
szövegekből
képes kiszűrni
néhány alapvető
információt;
•
•
digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is
megérti az ismert
témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
• képes
ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat
írni;
•
• írásbeli
válaszokat ad
személyes adatokra
vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
•
• megadott
mintát követve
néhány közismert
műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő
•
szövegeket ír
őt érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
írásban.

Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes rövid
megnyilatkozásokra
saját magához és
közvetlen
környezetéhez kötődő,
ismert témákról
egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal;
•
• be tudja
mutatni munkáját
egyszerű nyelvi
eszközökkel;
el tud mondani ismert
szöveget a célnyelvi
normához közelítő
kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban;
digitális eszközökön
és csatornákon
keresztül is alkot
szöveget szóban.
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Évfolyam

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

11–12.
évfolyam

A tanuló
•
• megérti az
ismert szavakat, a
leggyakoribb
fordulatokat, ha
közvetlen, személyes
dolgokról van szó;
•
• megérti a
rövid, világos,
egyszerű
megnyilatkozások,
szóbeli közlések
lényegét;
•
• egyre
önállóbban alkalmaz
néhány, a megértést
segítő alapvető
stratégiát;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Szóbeli interakció
A tanuló
•
• egyszerű
nyelvi eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál számára
ismert témákról
egyszerű és közvetlen
információcserét
igénylő feladatokban;
•
• képes részt
venni
beszélgetésekben;
•
• képes
kérdezni és válaszolni
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben;
•
• képes
gondolatok és
információk cseréjére
ismerős témákról;
•
• egyre több
kompenzációs
stratégiát alkalmaz,
hogy megértesse
magát, illetve megértse
beszédpartnerét;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes
röviden, összefüggően
beszélni egyre bővülő
szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal
•
magáról és
közvetlen
környezetéről;
•
• képes
megértetni magát a
szintnek megfelelő
témakörökben;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megtalálja
az adott helyzetben
fontos konkrét
információkat
egyszerű, ismerős
témákról írt
autentikus
szövegekben;
•
• megérti
az egyszerű
instrukciókat;
•
• képes
kiszűrni a fontos
információkat
egyszerű
magánlevelekből, emailekből és rövid
eseményeket
tartalmazó
szövegekből;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is megérti
az ismert témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
•
összefüggő
mondatokat ír a
közvetlen
környezettel
kapcsolatos
témákról;
•
• az írást
kommunikációs
eszközként
használja az
egyszerű
interakciókban;
•
• képes a
gondolatok
kifejezésére
egyszerű
kötőszavakkal
összekapcsolt
mondatsorokban;
•
• képes
minta alapján
néhány műfajban
egyszerű és rövid,
tényközlő
szövegeket írni őt
érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is alkot
szöveget írásban.

közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
szóban.

5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
•
• a nyelvtanulás célja,
•

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,

•

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete,

•

• a tankönyv tartalmi jellemzői,

•

• nyelvi-tartalmi szempontok,

•

• a tankönyv, mint taneszköz.

A német nyelvoktatás során a Direkt neu és az Aspekte Junior tankönyvcsalád tankönyveit használjuk.
A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:

• tanulói füzetre,

szótárfüzetre

iratgyűjtő mappára
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1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
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Mint arra az új kerettanterv is utal, az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a
szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek
a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit
idegen nyelven is ki tudja fejezni. Az idegen nyelv tanulási terület, ezen belül pedig a német nyelv
tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat 2020) többi tanulási
területének céljaival, tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat
2020 bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának és
tanításának alapvető célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése, azaz annak elérése, hogy
a tanuló képes legyen személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és
mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni.
A 9–12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi
fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti
motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós
élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a
nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett
nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és
árnyaltabb megismerése.
Ahhoz, hogy a tanuló saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben az adott
idegen nyelven is ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon, törekedni kell arra, hogy a tanuló
megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jelés szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal,
vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a
motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A
korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan fontos
szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak,
akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során
receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb
megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló
észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja, mint nyelvi egységet
és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a
közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük,
és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált,
értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
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szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell
azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle
kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át,
amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt.
Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés
szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen
kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot
teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az
autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív
feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű
kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket
beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális
sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A szövegértés és a szövegalkotás mellett hangsúlyos szerepe van a nyelvi eszközök funkcionalitásának,
melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A
nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök
szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető
eszközöket használjon. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve
történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat 2020 is hangsúlyozza az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak
között átívelő szemlélet jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni
tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Az egész életen át tartó tanulás
szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és
alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint
újabb nyelveket sajátítsanak el.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9–12. évfolyamon
valamennyi, az 5–8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban jelentősen bővülnek, és
feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás
az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Egyre jelentősebb szerepet kapnak a kereszttantervi,
interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel
kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti
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témák a középiskolában már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelésioktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11–12.
évfolyamon az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti
témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9–
10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 11–12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az
érettségire való felkészítést állítja fókuszba.
A kerettantervben megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola kerettantervében
megadott listákra épülnek, azok ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a
tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán
egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási
céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában
van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ
megismerésében és megértésében.
A 9–10. évfolyamon a német nyelv oktatásának fő célja, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek
kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és
szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a
szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Az egyre összetettebbé váló
tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák változatos munkaformákban
továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A szakasz végére a tanuló
eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti B1 nyelvi szintet. A 9–10. évfolyamokra vonatkozó
listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása,
tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez.
A 11–12. évfolyamon a tanuló továbbfejleszti az eddig megszerzett nyelvtudását és arra törekszik, hogy
sikeresen teljesítse a középszintű érettségi követelményeit. Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap
az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia
nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és
szakmai életében való használatra adaptálni tudja. A 12. évfolyam végére a KER szerinti B1 nyelvi szint
a kimeneti cél, ez a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek felel meg. A nevelési-oktatási
szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással
kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az
egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak
mélyítésére.
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2. A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam

9.

10.

11.

12.

13.

Kötelező tanórai
foglalkozás
óraszáma
Éves óraszám

4

4

4

4

4

144

144

144

128

124

3. A helyi tanterv tartalma
Az új kerettanterv a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítja. A témakörökhöz
javasolt óraszámokat rendelt, melyek elsődleges célja a súlyozás elősegítése. Helyi tantervünkben mi
azonban nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves óraszámot tüntettük fel, mert egyrészt az
aktuális tantárgypedagógiai szemlélettel harmonizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás
ütemét (új anyag, gyakorlás mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport adottságainak,
készségeinek megfelelően kell differenciálni. Másrészt ugyanaz a tankönyvi lecke több témakört is lefed
egyszerre, és a témakör nyelvi szintje a mindenkori csoport nyelvtudásához igazodik spirális
felépítésben. Mivel a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra
bontva határozza meg, helyi tanterv-javaslatunkban mi is ezt a felosztást követjük. Ezen kívül minden
évfolyamon két-két témahetet tervezünk, melynek tartalma igazodik a törvényi előírásokhoz. A helyi
tanterv tartalmazza:
− az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket
− az éves óraszámot
− az ajánlott tevékenységformákat
− a követelményeket és
− az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat.

9-10. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckékÉves
címe
óraszám
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Die Familie von
Julia
•
• Mein Haus, meine
Welt
•
• Guten Appetit!
•
• Typische und
untypische Tagesabläufe
•
• Was tust du für
deine Gesundheit?
•
• Menschen wie du
und ich(?)
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Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
frontális osztálymunka
drámajáték
projektek
digitális eszközök és
felületek alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% → 5
70% - 85% → 4
55% - 69% → 3
40% - 54% → 2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
• feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.
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Beszédkészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,

•
•

Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Erste Kontakte
•
• Leute
•
• Freunde &
Freundinnen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

• nyelvhelyesség,
• kiejtés.

Íráskészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.
A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások értékelése
•
• hosszabb szóbeli
feleletek árnyalt értékelése

Themen und Situationen im
Bereich des Klassenraums
•
• Wir, die
Klasse10A
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Urlaubspläne:
Meer und mehr…
•
• Ein Unfall
•

Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap.

Öffentliches Leben
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
•
• Jobs und Berufe
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.

Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Aktuelle Themen
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
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Unterhaltung
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• köszönési formák
(üdvözlés és elköszönés)
értelmezése és kifejezése
•
• köszönet
kifejezése
•
• köszönetre történő
reakció megfogalmazása
•
• megszólítás
kifejezése
•
• bemutatkozás
megfogalmazása
•
• információkérés,
információadás
•
• hogylét iránti
érdeklődés
•
• hogylét iránti
érdeklődésre történő reakció
kifejezése
•
bocsánatkérés
értelmezése és annak
kifejezése
•
• bocsánatkérésre
történő reakció
megfogalmazása
•
• jókívánságok
kifejezése
•
• főbb ünnepekhez
kapcsolódó szófordulatok
•
• megszólítás és
elköszönés kifejezése írott,
személyes szövegekben, pl.
baráti levélben és e-mailben
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• tetszés, illetve
nem tetszés kifejezése
•
• dolgok, személyek
megnevezése,
rövid/egyszerű jellemzése
•
• igenlő vagy
nemleges válasz kifejezése
•
• tudás, illetve nem
tudás kifejezése
•
• nem értés
megfogalmazása
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• alapvető érzések
kifejezése
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•
• betűzés kérésnek
kifejezése
•
• utasítások
értelmezése és azokra
történő reakció kifejezése
•
• akarat, kívánság
kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• öröm kifejezése
•
• elégedettség /
elégedetlenség kifejezése
•
• elismerés és
dicséret kifejezése
•
• ítélet, kritika
kifejezése
•
• felkérés lassúbb,
hangosabb beszédre
•
• sajnálat kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• javaslat és arra
reagálás
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás és arra
történő reakció kifejezése
Nyelvi elemek, struktúrák
•
cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen
időben: ’sein’ létige,
Präsens, tőhangváltós igék,
elváló igekötős
•
birtoklás: ’haben’,
birtokos névmás
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• mennyiségi
viszonyok: tőszámnevek és
sorszámok, határozott és
határozatlan mennyiség
•
• térbeli viszonyok:
irányok és
helymeghatározás,
elöljárószók
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű
kötőszavak
•
• kérdőmondatok,
kérdőszavak
•
• modalitás:
möchten, mögen és können
igék E/1-ben és E/2-ben
•
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Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es
der Familie?
•
• Fantasien,
Träume, Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz
Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu
tun
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu
tun
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und
du die Deutschen
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés
kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség
kifejezése
•
• lehetőség
kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő
reakció kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jelen időben: es gibt, sichVerben’
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
múlt időben: Präteritum és
Perfekt
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jövő időben: Futur I.
•
• birtoklás: gehören
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•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi
viszonyok: hasonlítás melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen,
sollen, dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
•
szöveggrammatikai
eszközök: névmások,
névelők, névmási határozók
mint előre és vissza utaló
elemek a szövegben
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11-13. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckék
címe
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen,
Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es der
Familie?
•
• Fantasien, Träume,
Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz

Éves
óraszám

Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

396

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
projekt
drámajáték
frontális
osztálymunka
digitális eszközök és
felületek
alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% →
5
70% - 85% →
4
55% - 69% →
3
40% - 54% →
2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
•
feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu tun

Beszédkészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Reisen und Urlaub, Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu tun

A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb
tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások
értékelése,
•
• hosszabb
szóbeli feleletek árnyalt
értékelése.
•
Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap,
•
•
projektmunkák
ellenőrzése.

Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• Phonetik-Übungen in
jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik in
jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und du
die Deutschen
Fächerübergreifende Themen
und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség kifejezése
•
• lehetőség kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra történő
reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő reakció
kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen időben:
es gibt, sich-Verben’
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése múlt időben:
Präteritum és Perfekt
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jövő időben:
Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi viszonyok:
hasonlítás - melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
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•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen, sollen,
dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
• szöveggrammatikai
eszközök: névmások, névelők,
névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben
4. A továbbhaladás feltételei
Évfolyam
Hallott szöveg értése
9–10.
évfolyam

A tanuló
•
• követni tudja
az eleinte nonverbális
eszközökkel is
támogatott célnyelvi
óravezetést; megérti a
rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
•
• megérti az
ismerős témákhoz
kapcsolódó egyszerű
közlések és kérdések;
•
• képes
kiszűrni az egyszerű,
konkrét, mindennapi
helyzetekhez
kapcsolódó
•
közlésekből az
alapvető fordulatokat;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül is
megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
•
• képes
beszédszándékát
egyszerű nyelvi
eszközökkel, bővülő
szókinccsel és
nonverbális elemekkel
támogatva kifejezni;
•
• képes
személyes adatokra
vonatkozó kérdéseket
feltenni, és egyszerű
nyelvi eszközökkel
válaszolni a
•
hozzá intézett
kérdésekre;
•
• képes
nagyon egyszerű,
begyakorolt nyelvi
panelekkel
kommunikálni;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megérti
az ismert neveket,
szavakat és
mondatokat
egyszerű
szövegekben;
•
• az
ismerős szavak,
esetleg képek
segítségével
megérti az
egyszerű leírások,
üzenetek,
útleírások fő
gondolatait;
•
• megérti
a korosztályának
megfelelő témájú,
egyszerű
autentikus szöveg
lényegét;
•
•
egyszerű,
autentikus
szövegekből
képes kiszűrni
néhány alapvető
információt;
•
•
digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is
megérti az ismert
témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
• képes
ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat
írni;
•
• írásbeli
válaszokat ad
személyes adatokra
vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
•
• megadott
mintát követve
néhány közismert
műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő
•
szövegeket ír
őt érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
írásban.

Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes rövid
megnyilatkozásokra
saját magához és
közvetlen
környezetéhez kötődő,
ismert témákról
egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal;
•
• be tudja
mutatni munkáját
egyszerű nyelvi
eszközökkel;
el tud mondani ismert
szöveget a célnyelvi
normához közelítő
kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban;
digitális eszközökön
és csatornákon
keresztül is alkot
szöveget szóban.
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Évfolyam

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

11–13.
évfolyam

A tanuló
•
• megérti az
ismert szavakat, a
leggyakoribb
fordulatokat, ha
közvetlen, személyes
dolgokról van szó;
•
• megérti a
rövid, világos,
egyszerű
megnyilatkozások,
szóbeli közlések
lényegét;
•
• egyre
önállóbban alkalmaz
néhány, a megértést
segítő alapvető
stratégiát;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Szóbeli interakció
A tanuló
•
• egyszerű
nyelvi eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál számára
ismert témákról
egyszerű és közvetlen
információcserét
igénylő feladatokban;
•
• képes részt
venni
beszélgetésekben;
•
• képes
kérdezni és válaszolni
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben;
•
• képes
gondolatok és
információk cseréjére
ismerős témákról;
•
• egyre több
kompenzációs
stratégiát alkalmaz,
hogy megértesse
magát, illetve megértse
beszédpartnerét;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes
röviden, összefüggően
beszélni egyre bővülő
szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal
•
magáról és
közvetlen
környezetéről;
•
• képes
megértetni magát a
szintnek megfelelő
témakörökben;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megtalálja
az adott helyzetben
fontos konkrét
információkat
egyszerű, ismerős
témákról írt
autentikus
szövegekben;
•
• megérti
az egyszerű
instrukciókat;
•
• képes
kiszűrni a fontos
információkat
egyszerű
magánlevelekből, emailekből és rövid
eseményeket
tartalmazó
szövegekből;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is megérti
az ismert témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
•
összefüggő
mondatokat ír a
közvetlen
környezettel
kapcsolatos
témákról;
•
• az írást
kommunikációs
eszközként
használja az
egyszerű
interakciókban;
•
• képes a
gondolatok
kifejezésére
egyszerű
kötőszavakkal
összekapcsolt
mondatsorokban;
•
• képes
minta alapján
néhány műfajban
egyszerű és rövid,
tényközlő
szövegeket írni őt
érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is alkot
szöveget írásban.

közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
szóban.

5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
•
• a nyelvtanulás célja,
•

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,

•

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete,

•

• a tankönyv tartalmi jellemzői,

•

• nyelvi-tartalmi szempontok,

•

• a tankönyv, mint taneszköz.

A német nyelvoktatás során a Direkt neu, az Aspekte Junior és a KON-TAKT tankönyvcsalád
tankönyveit használjuk.
A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:

tanulói füzetre,

szótárfüzetre

iratgyűjtő mappára
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1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
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Mint arra az új kerettanterv is utal, az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a
szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek
a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit
idegen nyelven is ki tudja fejezni. Az idegen nyelv tanulási terület, ezen belül pedig a német nyelv
tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat 2020) többi tanulási
területének céljaival, tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat
2020 bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának és
tanításának alapvető célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése, azaz annak elérése, hogy
a tanuló képes legyen személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és
mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni.
A 9–12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi
fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti
motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós
élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a
nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett
nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és
árnyaltabb megismerése.
Ahhoz, hogy a tanuló saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben az adott
idegen nyelven is ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon, törekedni kell arra, hogy a tanuló
megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jelés szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott
változatait. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal,
vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a
motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A
korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan fontos
szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak,
akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során
receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb
megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló
észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja, mint nyelvi egységet
és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a
közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük,
és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált,
értelmes mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
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szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell
azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle
kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át,
amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt.
Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés
szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen
kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot
teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az
autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív
feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű
kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket
beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális
sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A szövegértés és a szövegalkotás mellett hangsúlyos szerepe van a nyelvi eszközök funkcionalitásának,
melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A
nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök
szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető
eszközöket használjon. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve
történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat 2020 is hangsúlyozza az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak
között átívelő szemlélet jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni
tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Az egész életen át tartó tanulás
szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és
alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint
újabb nyelveket sajátítsanak el.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9–12. évfolyamon
valamennyi, az 5–8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban jelentősen bővülnek, és
feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás
az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Egyre jelentősebb szerepet kapnak a kereszttantervi,
interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel
kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti
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témák a középiskolában már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelésioktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11–12.
évfolyamon az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti
témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9–
10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 11–12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az
érettségire való felkészítést állítja fókuszba.
A kerettantervben megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola kerettantervében
megadott listákra épülnek, azok ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a
tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán
egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási
céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában
van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ
megismerésében és megértésében.
A 9–10. évfolyamon a német nyelv oktatásának fő célja, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek
kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és
szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb
kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a
szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Az egyre összetettebbé váló
tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák változatos munkaformákban
továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A szakasz végére a tanuló
eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti B1 nyelvi szintet. A 9–10. évfolyamokra vonatkozó
listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása,
tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez.
A 11–12. évfolyamon a tanuló továbbfejleszti az eddig megszerzett nyelvtudását és arra törekszik, hogy
sikeresen teljesítse a középszintű érettségi követelményeit. Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap
az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia
nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és
szakmai életében való használatra adaptálni tudja. A 12. évfolyam végére a KER szerinti B1 nyelvi szint
a kimeneti cél, ez a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek felel meg. A nevelési-oktatási
szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással
kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az
egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak
mélyítésére.
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2. A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam

9.

10.

11.

12.

Kötelező tanórai
foglalkozás óraszáma
Éves óraszám

3

3

4

4

108

108

144

128

3. A helyi tanterv tartalma
Az új kerettanterv a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítja. A témakörökhöz
javasolt óraszámokat rendelt, melyek elsődleges célja a súlyozás elősegítése. Helyi tantervünkben mi
azonban nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves óraszámot tüntettük fel, mert egyrészt az
aktuális tantárgypedagógiai szemlélettel harmonizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás
ütemét (új anyag, gyakorlás mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport adottságainak,
készségeinek megfelelően kell differenciálni. Másrészt ugyanaz a tankönyvi lecke több témakört is lefed
egyszerre, és a témakör nyelvi szintje a mindenkori csoport nyelvtudásához igazodik spirális
felépítésben. Mivel a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra
bontva határozza meg, helyi tanterv-javaslatunkban mi is ezt a felosztást követjük. Ezen kívül minden
évfolyamon két-két témahetet tervezünk, melynek tartalma igazodik a törvényi előírásokhoz. A helyi
tanterv tartalmazza:
− az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket
− az éves óraszámot
− az ajánlott tevékenységformákat
− a követelményeket és
− az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat.

9-10. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckékÉves
címe
óraszám
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Die Familie von
Julia
•
• Mein Haus, meine
Welt
•
• Guten Appetit!
•
• Typische und
untypische Tagesabläufe
•
• Was tust du für
deine Gesundheit?
•
• Menschen wie du
und ich(?)
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Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
frontális osztálymunka
drámajáték
projektek
digitális eszközök és
felületek alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% → 5
70% - 85% → 4
55% - 69% → 3
40% - 54% → 2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
• feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.
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Beszédkészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,

•

Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Erste Kontakte
•
• Leute
•
• Freunde &
Freundinnen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

• kiejtés.

Íráskészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.
A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások értékelése
•
• hosszabb szóbeli
feleletek árnyalt értékelése

Themen und Situationen im
Bereich des Klassenraums
•
• Wir, die
Klasse10A
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Urlaubspläne:
Meer und mehr…
•
• Ein Unfall
•

Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap.

Öffentliches Leben
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
•
• Jobs und Berufe
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.

Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Aktuelle Themen
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
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Unterhaltung
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• köszönési formák
(üdvözlés és elköszönés)
értelmezése és kifejezése
•
• köszönet
kifejezése
•
• köszönetre történő
reakció megfogalmazása
•
• megszólítás
kifejezése
•
• bemutatkozás
megfogalmazása
•
• információkérés,
információadás
•
• hogylét iránti
érdeklődés
•
• hogylét iránti
érdeklődésre történő reakció
kifejezése
•
bocsánatkérés
értelmezése és annak
kifejezése
•
• bocsánatkérésre
történő reakció
megfogalmazása
•
• jókívánságok
kifejezése
•
• főbb ünnepekhez
kapcsolódó szófordulatok
•
• megszólítás és
elköszönés kifejezése írott,
személyes szövegekben, pl.
baráti levélben és e-mailben
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• tetszés, illetve
nem tetszés kifejezése
•
• dolgok, személyek
megnevezése,
rövid/egyszerű jellemzése
•
• igenlő vagy
nemleges válasz kifejezése
•
• tudás, illetve nem
tudás kifejezése
•
• nem értés
megfogalmazása
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• alapvető érzések
kifejezése
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•
• betűzés kérésnek
kifejezése
•
• utasítások
értelmezése és azokra
történő reakció kifejezése
•
• akarat, kívánság
kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• öröm kifejezése
•
• elégedettség /
elégedetlenség kifejezése
•
• elismerés és
dicséret kifejezése
•
• ítélet, kritika
kifejezése
•
• felkérés lassúbb,
hangosabb beszédre
•
• sajnálat kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• javaslat és arra
reagálás
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás és arra
történő reakció kifejezése
Nyelvi elemek, struktúrák
•
cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen
időben: ’sein’ létige,
Präsens, tőhangváltós igék,
elváló igekötős
•
birtoklás: ’haben’,
birtokos névmás
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• mennyiségi
viszonyok: tőszámnevek és
sorszámok, határozott és
határozatlan mennyiség
•
• térbeli viszonyok:
irányok és
helymeghatározás,
elöljárószók
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű
kötőszavak
•
• kérdőmondatok,
kérdőszavak
•
• modalitás:
möchten, mögen és können
igék E/1-ben és E/2-ben
•
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Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es
der Familie?
•
• Fantasien,
Träume, Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz
Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu
tun
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu
tun
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und
du die Deutschen
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés
kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség
kifejezése
•
• lehetőség
kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő
reakció kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jelen időben: es gibt, sichVerben’
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
múlt időben: Präteritum és
Perfekt
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jövő időben: Futur I.
•
• birtoklás: gehören
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•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi
viszonyok: hasonlítás melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen,
sollen, dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
•
szöveggrammatikai
eszközök: névmások,
névelők, névmási határozók
mint előre és vissza utaló
elemek a szövegben
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11-12. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckék
címe
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen,
Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es der
Familie?
•
• Fantasien, Träume,
Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz

Éves
óraszám

Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés
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egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
projekt
drámajáték
frontális
osztálymunka
digitális eszközök és
felületek
alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% →
5
70% - 85% →
4
55% - 69% →
3
40% - 54% →
2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
•
feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu tun

Beszédkészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Reisen und Urlaub, Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu tun

A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb
tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások
értékelése,
•
• hosszabb
szóbeli feleletek árnyalt
értékelése.
•
Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap,
•
•
projektmunkák
ellenőrzése.

Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• Phonetik-Übungen in
jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik in
jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und du
die Deutschen
Fächerübergreifende Themen
und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség kifejezése
•
• lehetőség kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra történő
reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő reakció
kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen időben:
es gibt, sich-Verben’
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése múlt időben:
Präteritum és Perfekt
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jövő időben:
Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi viszonyok:
hasonlítás - melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
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•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen, sollen,
dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
• szöveggrammatikai
eszközök: névmások, névelők,
névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben
4. A továbbhaladás feltételei
Évfolyam
Hallott szöveg értése
9–10.
évfolyam

A tanuló
•
• követni tudja
az eleinte nonverbális
eszközökkel is
támogatott célnyelvi
óravezetést; megérti a
rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
•
• megérti az
ismerős témákhoz
kapcsolódó egyszerű
közlések és kérdések;
•
• képes
kiszűrni az egyszerű,
konkrét, mindennapi
helyzetekhez
kapcsolódó
•
közlésekből az
alapvető fordulatokat;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül is
megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
•
• képes
beszédszándékát
egyszerű nyelvi
eszközökkel, bővülő
szókinccsel és
nonverbális elemekkel
támogatva kifejezni;
•
• képes
személyes adatokra
vonatkozó kérdéseket
feltenni, és egyszerű
nyelvi eszközökkel
válaszolni a
•
hozzá intézett
kérdésekre;
•
• képes
nagyon egyszerű,
begyakorolt nyelvi
panelekkel
kommunikálni;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megérti
az ismert neveket,
szavakat és
mondatokat
egyszerű
szövegekben;
•
• az
ismerős szavak,
esetleg képek
segítségével
megérti az
egyszerű leírások,
üzenetek,
útleírások fő
gondolatait;
•
• megérti
a korosztályának
megfelelő témájú,
egyszerű
autentikus szöveg
lényegét;
•
•
egyszerű,
autentikus
szövegekből
képes kiszűrni
néhány alapvető
információt;
•
•
digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is
megérti az ismert
témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
• képes
ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat
írni;
•
• írásbeli
válaszokat ad
személyes adatokra
vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
•
• megadott
mintát követve
néhány közismert
műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő
•
szövegeket ír
őt érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
írásban.

Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes rövid
megnyilatkozásokra
saját magához és
közvetlen
környezetéhez kötődő,
ismert témákról
egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal;
•
• be tudja
mutatni munkáját
egyszerű nyelvi
eszközökkel;
el tud mondani ismert
szöveget a célnyelvi
normához közelítő
kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban;
digitális eszközökön
és csatornákon
keresztül is alkot
szöveget szóban.
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Évfolyam

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

11–12.
évfolyam

A tanuló
•
• megérti az
ismert szavakat, a
leggyakoribb
fordulatokat, ha
közvetlen, személyes
dolgokról van szó;
•
• megérti a
rövid, világos,
egyszerű
megnyilatkozások,
szóbeli közlések
lényegét;
•
• egyre
önállóbban alkalmaz
néhány, a megértést
segítő alapvető
stratégiát;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Szóbeli interakció
A tanuló
•
• egyszerű
nyelvi eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál számára
ismert témákról
egyszerű és közvetlen
információcserét
igénylő feladatokban;
•
• képes részt
venni
beszélgetésekben;
•
• képes
kérdezni és válaszolni
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben;
•
• képes
gondolatok és
információk cseréjére
ismerős témákról;
•
• egyre több
kompenzációs
stratégiát alkalmaz,
hogy megértesse
magát, illetve megértse
beszédpartnerét;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes
röviden, összefüggően
beszélni egyre bővülő
szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal
•
magáról és
közvetlen
környezetéről;
•
• képes
megértetni magát a
szintnek megfelelő
témakörökben;
•
• törekszik a
célnyelvi normához

2305

Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megtalálja
az adott helyzetben
fontos konkrét
információkat
egyszerű, ismerős
témákról írt
autentikus
szövegekben;
•
• megérti
az egyszerű
instrukciókat;
•
• képes
kiszűrni a fontos
információkat
egyszerű
magánlevelekből, emailekből és rövid
eseményeket
tartalmazó
szövegekből;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is megérti
az ismert témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
•
összefüggő
mondatokat ír a
közvetlen
környezettel
kapcsolatos
témákról;
•
• az írást
kommunikációs
eszközként
használja az
egyszerű
interakciókban;
•
• képes a
gondolatok
kifejezésére
egyszerű
kötőszavakkal
összekapcsolt
mondatsorokban;
•
• képes
minta alapján
néhány műfajban
egyszerű és rövid,
tényközlő
szövegeket írni őt
érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is alkot
szöveget írásban.

közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
szóban.

5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
•
• a nyelvtanulás célja,
•

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,

•

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete,

•

• a tankönyv tartalmi jellemzői,

•

• nyelvi-tartalmi szempontok,

•

• a tankönyv, mint taneszköz.

A német nyelvoktatás során a Direkt neu és a KON-TAKT tankönyvcsalád tankönyveit használjuk.
A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:

tanulói füzetre,

szótárfüzetre

iratgyűjtő mappára
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Képzőművészeti és táncművészeti tagozat
gimnáziumi képzés
Évfolyam:

9-12. évfolyam
Tantárgy:

Német nyelv
második idegen nyelv
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020. június 30.

1. A német mint második idegen nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
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Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma
összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat 2020) többi műveltségi területének céljaival,
tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat 2020
bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának
és tanításának alapvető célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló nyelvi
cselekvőképességének kiterjesztése.
A második idegen nyelv tanítása a 9–12. évfolyamon szervesen épül a korábbi
évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első
élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra.
Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése,
ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a
pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek.
Ahhoz, hogy a tanuló saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben
a második idegen nyelven is ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon, törekedni kell
arra, hogy a tanuló megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb
összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati
stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott változatait. A kommunikatív nyelvi
kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett
ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek
mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A korszerű
idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan
fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő
tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A
feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket
végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes
alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja,
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mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció
érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket,
amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.
Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy
koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket
és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs
helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek
a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák
azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó
jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a
más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség
tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat 2020 is hangsúlyozza az interdiszciplináris, azaz
a tantárgyak között átívelő szemlélet jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv
tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes
tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel,
tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani
tudnak. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már
alapfokú

nyelvtudással

rendelkezik,

vannak

tapasztalatai

az

idegennyelv-tanulás

módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
2309

jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek. Természetesen a második idegen nyelv tanulásakor
is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb
tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport
hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és
kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és
fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre,
a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a
tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek
alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló
javításában.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten
fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is
építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek
azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé
válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a
nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és
megértésében.
A 9–10. évfolyamon a német mint második idegen nyelv oktatásának fő célja, hogy a
tanuló megismerkedjen a német nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző
nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse
kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a
nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ
megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív,
felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális
tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. A tanuló ebben a szakaszban
is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Az egyre összetettebbé váló
tartalmak

megértésének,

elsajátításának

és

használatának

érdekében

változatos

munkaformákban sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
gondosan kiválasztott, lehetőség szerint különböző szövegtípusokhoz tartozó autentikus
szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós
készsége. A szakasz végére a tanuló eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1+
szintet.
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A 11–12. évfolyamon a tanuló továbbfejleszti az eddig megszerzett nyelvtudását.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló
fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai
életében való használatra adaptálni tudja. A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt
megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt
tevékenységek bővülnek. Különbséget a tudomány és technika témakör jelent, mely 9–10.
évfolyamon még a tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11–12. évfolyamon már
önállóvá válik. A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet.
2. A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam
Kötelező tanórai
foglalkozás óraszáma

9.

10.

11.

12.

3

3

3

3

Éves óraszám

108

108

108

96

3. A helyi tanterv tartalma
Az új kerettanterv a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítja. A
témakörökhöz javasolt óraszámokat rendelt, melyek elsődleges célja a súlyozás elősegítése.
Helyi tantervünkben mi azonban nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves
óraszámot tüntettük fel, mert egyrészt az aktuális tantárgypedagógiai szemlélettel
harmonizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás ütemét (új anyag, gyakorlás
mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport adottságainak, készségeinek megfelelően
kell differenciálni. Másrészt ugyanaz a tankönyvi lecke több témakört is lefed egyszerre. Mivel
a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg, helyi tantervünkben mi is ezt a felosztást követjük. Ezen kívül minden
évfolyamon két-két témahetet tervezünk, melynek tartalma igazodik a törvényi előírásokhoz.

A tanterv tartalmazza
az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket
az éves óraszámot
a tevékenységi formákat
a követelményeket és
az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat
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9-10. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckékÉves
címe
óraszám
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Die Familie von
Julia
•
• Mein Haus, meine
Welt
•
• Guten Appetit!
•
• Typische und
untypische Tagesabläufe
•
• Was tust du für
deine Gesundheit?
•
• Menschen wie du
und ich(?)
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Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
frontális osztálymunka
drámajáték
projektek
digitális eszközök és
felületek alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% → 5
70% - 85% → 4
55% - 69% → 3
40% - 54% → 2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
• feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Erste Kontakte
•
• Leute
•
• Freunde &
Freundinnen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

Beszédkészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.
A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások értékelése
•
• hosszabb szóbeli
feleletek árnyalt értékelése

Themen und Situationen im
Bereich des Klassenraums
•
• Wir, die
Klasse10A
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Urlaubspläne:
Meer und mehr…
•
• Ein Unfall
•

Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap.

Öffentliches Leben
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
•
• Jobs und Berufe
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Aktuelle Themen
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Unterhaltung
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• köszönési formák
(üdvözlés és elköszönés)
értelmezése és kifejezése
•
• köszönet
kifejezése
•
• köszönetre történő
reakció megfogalmazása
•
• megszólítás
kifejezése
•
• bemutatkozás
megfogalmazása
•
• információkérés,
információadás
•
• hogylét iránti
érdeklődés
•
• hogylét iránti
érdeklődésre történő reakció
kifejezése
•
bocsánatkérés
értelmezése és annak
kifejezése
•
• bocsánatkérésre
történő reakció
megfogalmazása
•
• jókívánságok
kifejezése
•
• főbb ünnepekhez
kapcsolódó szófordulatok
•
• megszólítás és
elköszönés kifejezése írott,
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személyes szövegekben, pl.
baráti levélben és e-mailben
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• tetszés, illetve
nem tetszés kifejezése
•
• dolgok, személyek
megnevezése,
rövid/egyszerű jellemzése
•
• igenlő vagy
nemleges válasz kifejezése
•
• tudás, illetve nem
tudás kifejezése
•
• nem értés
megfogalmazása
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• alapvető érzések
kifejezése
•
• betűzés kérésnek
kifejezése
•
• utasítások
értelmezése és azokra
történő reakció kifejezése
•
• akarat, kívánság
kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• öröm kifejezése
•
• elégedettség /
elégedetlenség kifejezése
•
• elismerés és
dicséret kifejezése
•
• ítélet, kritika
kifejezése
•
• felkérés lassúbb,
hangosabb beszédre
•
• sajnálat kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• javaslat és arra
reagálás
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás és arra
történő reakció kifejezése
Nyelvi elemek, struktúrák
•
cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen
időben: ’sein’ létige,
Präsens, tőhangváltós igék,
elváló igekötős
•
birtoklás: ’haben’,
birtokos névmás
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• mennyiségi
viszonyok: tőszámnevek és
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sorszámok, határozott és
határozatlan mennyiség
•
• térbeli viszonyok:
irányok és
helymeghatározás,
elöljárószók
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű
kötőszavak
•
• kérdőmondatok,
kérdőszavak
•
• modalitás:
möchten, mögen és können
igék E/1-ben és E/2-ben
•
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es
der Familie?
•
• Fantasien,
Träume, Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz
Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu
tun
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu
tun
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
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Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und
du die Deutschen
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés
kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség
kifejezése
•
• lehetőség
kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő
reakció kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
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•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jelen időben: es gibt, sichVerben’
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
múlt időben: Präteritum és
Perfekt
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jövő időben: Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi
viszonyok: hasonlítás melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen,
sollen, dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
•
szöveggrammatikai
eszközök: névmások,
névelők, névmási határozók
mint előre és vissza utaló
elemek a szövegben
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11-12. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckék
címe
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen,
Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es der
Familie?
•
• Fantasien, Träume,
Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz

Éves
óraszám

Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

204

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
projekt
drámajáték
frontális
osztálymunka
digitális eszközök és
felületek
alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% →
5
70% - 85% →
4
55% - 69% →
3
40% - 54% →
2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
•
feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu tun

Beszédkészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Reisen und Urlaub, Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu tun

A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb
tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások
értékelése,
•
• hosszabb
szóbeli feleletek árnyalt
értékelése.
•
Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap,
•
•
projektmunkák
ellenőrzése.

Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• Phonetik-Übungen in
jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik in
jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und du
die Deutschen
Fächerübergreifende Themen
und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.
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Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség kifejezése
•
• lehetőség kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra történő
reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő reakció
kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen időben:
es gibt, sich-Verben’
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése múlt időben:
Präteritum és Perfekt
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jövő időben:
Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi viszonyok:
hasonlítás - melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
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•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen, sollen,
dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
• szöveggrammatikai
eszközök: névmások, névelők,
névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben
4. A továbbhaladás feltételei
Évfolyam
Hallott szöveg értése
9–10.
évfolyam

A tanuló
•
• követni tudja
az eleinte nonverbális
eszközökkel is
támogatott célnyelvi
óravezetést; megérti a
rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
•
• megérti az
ismerős témákhoz
kapcsolódó egyszerű
közlések és kérdések;
•
• képes
kiszűrni az egyszerű,
konkrét, mindennapi
helyzetekhez
kapcsolódó
•
közlésekből az
alapvető fordulatokat;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül is
megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
•
• képes
beszédszándékát
egyszerű nyelvi
eszközökkel, bővülő
szókinccsel és
nonverbális elemekkel
támogatva kifejezni;
•
• képes
személyes adatokra
vonatkozó kérdéseket
feltenni, és egyszerű
nyelvi eszközökkel
válaszolni a
•
hozzá intézett
kérdésekre;
•
• képes
nagyon egyszerű,
begyakorolt nyelvi
panelekkel
kommunikálni;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megérti
az ismert neveket,
szavakat és
mondatokat
egyszerű
szövegekben;
•
• az
ismerős szavak,
esetleg képek
segítségével
megérti az
egyszerű leírások,
üzenetek,
útleírások fő
gondolatait;
•
• megérti
a korosztályának
megfelelő témájú,
egyszerű
autentikus szöveg
lényegét;
•
•
egyszerű,
autentikus
szövegekből
képes kiszűrni
néhány alapvető
információt;
•
•
digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is
megérti az ismert
témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
• képes
ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat
írni;
•
• írásbeli
válaszokat ad
személyes adatokra
vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
•
• megadott
mintát követve
néhány közismert
műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő
•
szövegeket ír
őt érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
írásban.

Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes rövid
megnyilatkozásokra
saját magához és
közvetlen
környezetéhez kötődő,
ismert témákról
egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal;
•
• be tudja
mutatni munkáját
egyszerű nyelvi
eszközökkel;
el tud mondani ismert
szöveget a célnyelvi
normához közelítő
kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban;
digitális eszközökön
és csatornákon
keresztül is alkot
szöveget szóban.
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Évfolyam

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

11–12.
évfolyam

A tanuló
•
• megérti az
ismert szavakat, a
leggyakoribb
fordulatokat, ha
közvetlen, személyes
dolgokról van szó;
•
• megérti a
rövid, világos,
egyszerű
megnyilatkozások,
szóbeli közlések
lényegét;
•
• egyre
önállóbban alkalmaz
néhány, a megértést
segítő alapvető
stratégiát;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Szóbeli interakció
A tanuló
•
• egyszerű
nyelvi eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál számára
ismert témákról
egyszerű és közvetlen
információcserét
igénylő feladatokban;
•
• képes részt
venni
beszélgetésekben;
•
• képes
kérdezni és válaszolni
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben;
•
• képes
gondolatok és
információk cseréjére
ismerős témákról;
•
• egyre több
kompenzációs
stratégiát alkalmaz,
hogy megértesse
magát, illetve megértse
beszédpartnerét;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes
röviden, összefüggően
beszélni egyre bővülő
szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal
•
magáról és
közvetlen
környezetéről;
•
• képes
megértetni magát a
szintnek megfelelő
témakörökben;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megtalálja
az adott helyzetben
fontos konkrét
információkat
egyszerű, ismerős
témákról írt
autentikus
szövegekben;
•
• megérti
az egyszerű
instrukciókat;
•
• képes
kiszűrni a fontos
információkat
egyszerű
magánlevelekből, emailekből és rövid
eseményeket
tartalmazó
szövegekből;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is megérti
az ismert témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
•
összefüggő
mondatokat ír a
közvetlen
környezettel
kapcsolatos
témákról;
•
• az írást
kommunikációs
eszközként
használja az
egyszerű
interakciókban;
•
• képes a
gondolatok
kifejezésére
egyszerű
kötőszavakkal
összekapcsolt
mondatsorokban;
•
• képes
minta alapján
néhány műfajban
egyszerű és rövid,
tényközlő
szövegeket írni őt
érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is alkot
szöveget írásban.

közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
szóban.

5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
•
• a nyelvtanulás célja,
•

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,

•

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete,

•

• a tankönyv tartalmi jellemzői,

•

• nyelvi-tartalmi szempontok,

•

• a tankönyv, mint taneszköz.

A német nyelvoktatás során a Direkt neu és a KON-TAKT tankönyvcsalád tankönyveit használjuk.
A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:

tanulói füzetre,

szótárfüzetre

iratgyűjtő mappára
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

9-12. évfolyam
Tantárgy:

Német
második idegen nyelv
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

2020. június 30.
1. A német mint második idegen nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma
összhangban állnak a Nemzeti alaptanterv (Nat 2020) többi műveltségi területének céljaival,
tartalmával, és az Európa Tanács ajánlásaival. A nyelvtanulás folyamata a Nat 2020
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bevezetőjében megfogalmazott kulcskompetenciákra épül. Az idegen nyelv tanulásának
és tanításának alapvető célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló nyelvi
cselekvőképességének kiterjesztése.
A második idegen nyelv tanítása a 9–12. évfolyamon szervesen épül a korábbi
évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első
élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra.
Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése,
ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a
pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság.
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú,
felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos
szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási
lehetőségek.
Ahhoz, hogy a tanuló saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben
a második idegen nyelven is ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon, törekedni kell
arra, hogy a tanuló megismerje és használja a kommunikációs kompetencia tágabb
összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati
stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott változatait. A kommunikatív nyelvi
kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett
ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek
mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A korszerű
idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú.
Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későbbiek során, várhatóan
fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő
tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A
feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket
végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes
alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja,
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. A sikeres kommunikáció
érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket,
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amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.
Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy
koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket
és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs
helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek
a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák
azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is
viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs
forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek
szintén erősíthetik a motivációt. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó
jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a
más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség
tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nat 2020 is hangsúlyozza az interdiszciplináris, azaz
a tantárgyak között átívelő szemlélet jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv
tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes
tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel,
tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani
tudnak. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már
alapfokú

nyelvtudással

rendelkezik,

vannak

tapasztalatai

az

idegennyelv-tanulás

módszereiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre
érdemes építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv
elsajátításának folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is
jelenthet az első idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy
használható nyelvtudást szerezzenek. Természetesen a második idegen nyelv tanulásakor
is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb
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tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport
hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és
kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és
fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre,
a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a
tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek
alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló
javításában.
A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten
fontos, hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is
építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek
azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé
válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a
nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és
megértésében.
A 9–10. évfolyamon a német mint második idegen nyelv oktatásának fő célja, hogy a
tanuló megismerkedjen a német nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző
nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse
kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a
nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ
megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív,
felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális
tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. A tanuló ebben a szakaszban
is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Az egyre összetettebbé váló
tartalmak

megértésének,

elsajátításának

és

használatának

érdekében

változatos

munkaformákban sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A
gondosan kiválasztott, lehetőség szerint különböző szövegtípusokhoz tartozó autentikus
szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós
készsége. A szakasz végére a tanuló eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A1+
szintet.
A 11–12. évfolyamon a tanuló továbbfejleszti az eddig megszerzett nyelvtudását.
Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek
végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló
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fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai
életében való használatra adaptálni tudja. A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt
megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt
tevékenységek bővülnek. Különbséget a tudomány és technika témakör jelent, mely 9–10.
évfolyamon még a tantárgyközi témakör részeként jelenik meg, de a 11–12. évfolyamon már
önállóvá válik. A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet.
2. A német nyelv tantárgy óraszámai
Évfolyam
Kötelező tanórai
foglalkozás óraszáma

9.

10.

11.

12.

3

3

3

3

108

Éves óraszám

108

108

96

3. A helyi tanterv tartalma
Az új kerettanterv a nyelvi fejlesztési területeket témakörök szerint csoportosítja. A
témakörökhöz javasolt óraszámokat rendelt, melyek elsődleges célja a súlyozás elősegítése.
Helyi tantervünkben mi azonban nem az egyes témakörökhöz tartozó, hanem az éves
óraszámot tüntettük fel, mert egyrészt az aktuális tantárgypedagógiai szemlélettel
harmonizálva azon a véleményen vagyunk, hogy a haladás ütemét (új anyag, gyakorlás
mennyisége, óraszám) mindig a mindenkori csoport adottságainak, készségeinek megfelelően
kell differenciálni. Másrészt ugyanaz a tankönyvi lecke több témakört is lefed egyszerre. Mivel
a kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva
határozza meg, helyi tantervünkben mi is ezt a felosztást követjük. Ezen kívül minden
évfolyamon két-két témahetet tervezünk, melynek tartalma igazodik a törvényi előírásokhoz.

A tanterv tartalmazza
az adott évfolyamon feldolgozandó témaköröket
az éves óraszámot
a tevékenységi formákat
a követelményeket és
az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat
9-10. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckékÉves
címe
óraszám
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
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Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

egyéni munka
pármunka

86% - 100% → 5
70% - 85% → 4

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:

2328

•
• Die Familie von
Julia
•
• Mein Haus, meine
Welt
•
• Guten Appetit!
•
• Typische und
untypische Tagesabläufe
•
• Was tust du für
deine Gesundheit?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
frontális osztálymunka
drámajáték
projektek
digitális eszközök és
felületek alkalmazása
internetes keresés

Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Erste Kontakte
•
• Leute
•
• Freunde &
Freundinnen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• Menschen wie du
und ich(?)

55% - 69% → 3
40% - 54% → 2
0% - 39% → 1

•
• igaz‒hamis,
•
• feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.
Beszédkészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
• kommunikációs
készség,
•
• szókincs,
•
• nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.
A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások értékelése
•
• hosszabb szóbeli
feleletek árnyalt értékelése

Themen und Situationen im
Bereich des Klassenraums
•
• Wir, die
Klasse10A
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Urlaubspläne:
Meer und mehr…
•
• Ein Unfall
•

Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap.

Öffentliches Leben
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
•
• Jobs und Berufe
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.

Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Gibt es hier ein
Rathaus?
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte

2329

Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Kannst du mir
bitte helfen?
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Aktuelle Themen
•
• So hat das neue
Jahrtausend begonnen
Unterhaltung
•
• Geschäfte, Lokale,
Treffpunkte
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• köszönési formák
(üdvözlés és elköszönés)
értelmezése és kifejezése
•
• köszönet
kifejezése
•
• köszönetre történő
reakció megfogalmazása
•
• megszólítás
kifejezése
•
• bemutatkozás
megfogalmazása
•
• információkérés,
információadás
•
• hogylét iránti
érdeklődés
•
• hogylét iránti
érdeklődésre történő reakció
kifejezése
•
bocsánatkérés
értelmezése és annak
kifejezése
•
• bocsánatkérésre
történő reakció
megfogalmazása
•
• jókívánságok
kifejezése
•
• főbb ünnepekhez
kapcsolódó szófordulatok
•
• megszólítás és
elköszönés kifejezése írott,
személyes szövegekben, pl.
baráti levélben és e-mailben
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• tetszés, illetve
nem tetszés kifejezése

2330

•
• dolgok, személyek
megnevezése,
rövid/egyszerű jellemzése
•
• igenlő vagy
nemleges válasz kifejezése
•
• tudás, illetve nem
tudás kifejezése
•
• nem értés
megfogalmazása
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• alapvető érzések
kifejezése
•
• betűzés kérésnek
kifejezése
•
• utasítások
értelmezése és azokra
történő reakció kifejezése
•
• akarat, kívánság
kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• öröm kifejezése
•
• elégedettség /
elégedetlenség kifejezése
•
• elismerés és
dicséret kifejezése
•
• ítélet, kritika
kifejezése
•
• felkérés lassúbb,
hangosabb beszédre
•
• sajnálat kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• javaslat és arra
reagálás
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás és arra
történő reakció kifejezése
Nyelvi elemek, struktúrák
•
cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen
időben: ’sein’ létige,
Präsens, tőhangváltós igék,
elváló igekötős
•
birtoklás: ’haben’,
birtokos névmás
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• mennyiségi
viszonyok: tőszámnevek és
sorszámok, határozott és
határozatlan mennyiség
•
• térbeli viszonyok:
irányok és
helymeghatározás,
elöljárószók

2331

•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű
kötőszavak
•
• kérdőmondatok,
kérdőszavak
•
• modalitás:
möchten, mögen és können
igék E/1-ben és E/2-ben
•
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehunge
n, Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es
der Familie?
•
• Fantasien,
Träume, Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz
Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu
tun
Reisen und Urlaub,
Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu
tun
Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• PhonetikÜbungen in jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik
in jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer

2332

•
• Deutschland und
du die Deutschen
Fächerübergreifende
Themen und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés
kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség
kifejezése
•
• lehetőség
kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra
történő reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő
reakció kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák

2333

•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jelen időben: es gibt, sichVerben’
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
múlt időben: Präteritum és
Perfekt
•
• cselekvés,
történés, létezés kifejezése
jövő időben: Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi
viszonyok: hasonlítás melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás
•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen,
sollen, dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
•
szöveggrammatikai
eszközök: névmások,
névelők, névmási határozók
mint előre és vissza utaló
elemek a szövegben

2334

11-12. évfolyam
Témakörök, vonatkozó leckék
címe
Themen und Situationen im
persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen,
Lebensstil
•
• Gefühle und
Emotionen
•
• Und wie geht es der
Familie?
•
• Fantasien, Träume,
Wünsche
Themen und Situationen im
Bereich der Umgebung und
Umwelt
•
• Partnerschaften
•
• Welt, Umwelt,
Umweltschutz

Éves
óraszám

Tevékenységformák

Követelmények

Ellenőrzés, értékelés

204

egyéni munka
pármunka
kooperatív technikák
csoportmunka
forgószínpad
projekt
drámajáték
frontális
osztálymunka
digitális eszközök és
felületek
alkalmazása
internetes keresés

86% - 100% →
5
70% - 85% →
4
55% - 69% →
3
40% - 54% →
2
0% - 39% → 1

Szövegértést ellenőrző
feladattípusok:
•
• igaz‒hamis,
•
•
feleletválasztós,
•
• hozzárendelés
(kép‒kép, kép‒szöveg,
szöveg‒szöveg),
•
• kiegészítendő
kérdések.

Themen und Situationen im
Bereich der Schule und
Ausbildung
•
• Ich habe viel zu tun

Beszédkészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• kiejtés.
Íráskészség:
•
•
kommunikációs készség,
•
• szókincs,
•
•
nyelvhelyesség,
•
• helyesírás.

Reisen und Urlaub, Tourismus
•
• Events
Öffentliches Leben
•
• Ich habe viel zu tun

A szóbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• rövidebb
tanulói
megnyilvánulások,
hozzászólások
értékelése,
•
• hosszabb
szóbeli feleletek árnyalt
értékelése.
•
Az írásbeli értékelés és
ellenőrzés formái:
•
• írásbeli házi
feladat,
•
• önellenőrző
feladatlap,
•
• feladatlap,
•
•
projektmunkák
ellenőrzése.

Bezüge zur Zielsprache und
zum Sprachenlernen
•
• Sprechen Sie
Denglisch?
•
• Phonetik-Übungen in
jeder Lektion
•
• Blitz-Grammatik in
jeder Lektion
•
•
(ABI)Fertigkeitstraining
Interkulturelle und
landeskundliche Themen
•
• Events
•
• Ungarn lohnt sich
immer
•
• Deutschland und du
die Deutschen
Fächerübergreifende Themen
und Situationen
•
• Fakten und
Zeitzeugen
Aktuelle Themen
•
• Fakten und
Zeitzeugen

Félévkor és évvégén
osztályzatot kapnak a
tanulók.

2335

Wissenschaft und Technik,
Kommunikation
•
• Zukunftsvisionen
Unterhaltung
•
• Events
•
• Hast du am
Wochenende Zeit?
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
•
• bei jedem
behandelten Themenkreis
Nyelvi funkciók
•
• információkérés,
információadás
•
• véleménykérés és
arra reagálás
•
• egyetértés kifejezése
•
• egyet nem értés
kifejezése
•
• akarat kifejezése
•
• képesség kifejezése
•
• lehetőség kifejezése
•
• remény kifejezése
•
• bizonyosság,
bizonytalanság kifejezése
•
• kérés és arra történő
reakció kifejezése
•
• kínálás, illetve
javaslat és arra történő reakció
kifejezése
•
• meghívás és arra
történő reakció kifejezése
•
• visszakérdezés
kifejezése nem értés esetén
•
• öröm kifejezése
•
• bánat / bosszúság
kifejezése
•
• események leírása
Nyelvi elemek, struktúrák
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jelen időben:
es gibt, sich-Verben’
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése múlt időben:
Präteritum és Perfekt
•
• cselekvés, történés,
létezés kifejezése jövő időben:
Futur I.
•
• birtoklás: gehören
•
• felszólító mód:
Imperativ
•
• minőségi viszonyok:
hasonlítás - melléknévragozás
•
• térbeli viszonyok:
irányok és helymeghatározás

2336

•
• időbeli viszonyok:
gyakoriság
•
• modalitás: mögen,
können, wollen, müssen, sollen,
dürfen igék
•
• esetviszonyok:
Nominativ, Akkusativ, Dativ,
Genitiv
•
• szövegkohéziós
eszközök: egyszerű és páros
kötőszavak
•
• névmások
•
• szöveggrammatikai
eszközök: névmások, névelők,
névmási határozók mint előre és
vissza utaló elemek a szövegben
4. A továbbhaladás feltételei
Évfolyam
Hallott szöveg értése
9–10.
évfolyam

A tanuló
•
• követni tudja
az eleinte nonverbális
eszközökkel is
támogatott célnyelvi
óravezetést; megérti a
rövid, egyszerű tanári
utasításokat;
•
• megérti az
ismerős témákhoz
kapcsolódó egyszerű
közlések és kérdések;
•
• képes
kiszűrni az egyszerű,
konkrét, mindennapi
helyzetekhez
kapcsolódó
•
közlésekből az
alapvető fordulatokat;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül is
megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Beszédkészség
Szóbeli interakció
A tanuló
•
• képes
beszédszándékát
egyszerű nyelvi
eszközökkel, bővülő
szókinccsel és
nonverbális elemekkel
támogatva kifejezni;
•
• képes
személyes adatokra
vonatkozó kérdéseket
feltenni, és egyszerű
nyelvi eszközökkel
válaszolni a
•
hozzá intézett
kérdésekre;
•
• képes
nagyon egyszerű,
begyakorolt nyelvi
panelekkel
kommunikálni;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.

2337

Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megérti
az ismert neveket,
szavakat és
mondatokat
egyszerű
szövegekben;
•
• az
ismerős szavak,
esetleg képek
segítségével
megérti az
egyszerű leírások,
üzenetek,
útleírások fő
gondolatait;
•
• megérti
a korosztályának
megfelelő témájú,
egyszerű
autentikus szöveg
lényegét;
•
•
egyszerű,
autentikus
szövegekből
képes kiszűrni
néhány alapvető
információt;
•
•
digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is
megérti az ismert
témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
• képes
ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat
írni;
•
• írásbeli
válaszokat ad
személyes adatokra
vonatkozó egyszerű
kérdésekre;
•
• megadott
mintát követve
néhány közismert
műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő
•
szövegeket ír
őt érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
írásban.

Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes rövid
megnyilatkozásokra
saját magához és
közvetlen
környezetéhez kötődő,
ismert témákról
egyszerű, begyakorolt
fordulatokkal;
•
• be tudja
mutatni munkáját
egyszerű nyelvi
eszközökkel;
el tud mondani ismert
szöveget a célnyelvi
normához közelítő
kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban;
digitális eszközökön
és csatornákon
keresztül is alkot
szöveget szóban.

2338

Évfolyam

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

11–12.
évfolyam

A tanuló
•
• megérti az
ismert szavakat, a
leggyakoribb
fordulatokat, ha
közvetlen, személyes
dolgokról van szó;
•
• megérti a
rövid, világos,
egyszerű
megnyilatkozások,
szóbeli közlések
lényegét;
•
• egyre
önállóbban alkalmaz
néhány, a megértést
segítő alapvető
stratégiát;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is megérti az ismert
témához kapcsolódó
hallott szövegeket.

Szóbeli interakció
A tanuló
•
• egyszerű
nyelvi eszközökkel,
begyakorolt
beszédfordulatokkal
kommunikál számára
ismert témákról
egyszerű és közvetlen
információcserét
igénylő feladatokban;
•
• képes részt
venni
beszélgetésekben;
•
• képes
kérdezni és válaszolni
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben;
•
• képes
gondolatok és
információk cseréjére
ismerős témákról;
•
• egyre több
kompenzációs
stratégiát alkalmaz,
hogy megértesse
magát, illetve megértse
beszédpartnerét;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is folytat célnyelvi
interakciót az ismert
nyelvi eszközök
segítségével.
Összefüggő beszéd
A tanuló
•
• képes
röviden, összefüggően
beszélni egyre bővülő
szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal
•
magáról és
közvetlen
környezetéről;
•
• képes
megértetni magát a
szintnek megfelelő
témakörökben;
•
• törekszik a
célnyelvi normához
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Olvasott szöveg
értése
A tanuló
•
• megtalálja
az adott helyzetben
fontos konkrét
információkat
egyszerű, ismerős
témákról írt
autentikus
szövegekben;
•
• megérti
az egyszerű
instrukciókat;
•
• képes
kiszűrni a fontos
információkat
egyszerű
magánlevelekből, emailekből és rövid
eseményeket
tartalmazó
szövegekből;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is megérti
az ismert témához
kapcsolódó írott
szövegeket

Íráskészség
A tanuló
•
•
összefüggő
mondatokat ír a
közvetlen
környezettel
kapcsolatos
témákról;
•
• az írást
kommunikációs
eszközként
használja az
egyszerű
interakciókban;
•
• képes a
gondolatok
kifejezésére
egyszerű
kötőszavakkal
összekapcsolt
mondatsorokban;
•
• képes
minta alapján
néhány műfajban
egyszerű és rövid,
tényközlő
szövegeket írni őt
érdeklő, ismert
témákról;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon
keresztül is alkot
szöveget írásban.

közelítő kiejtésre,
intonációra és
beszédtempóra;
•
• digitális
eszközökön és
csatornákon keresztül
is alkot szöveget
szóban.

5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:
•
• a nyelvtanulás célja,
•

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje,

•

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete,

•

• a tankönyv tartalmi jellemzői,

•

• nyelvi-tartalmi szempontok,

•

• a tankönyv, mint taneszköz.

A német nyelvoktatás során a Direkt neu és a KON-TAKT tankönyvcsalád tankönyveit használjuk.
A tankönyvön és munkafüzeten kívül szüksége van a tanulóknak németórán:

tanulói füzetre,

szótárfüzetre

iratgyűjtő mappára
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

9. évfolyam
Tantárgy:

Testnevelés

OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
2020.09.01.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
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9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
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A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
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Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
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Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a gravitáció, tömegvonzás,
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene hatás-ellenhatás
nélkül és zenére is.
törvénye.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
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Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
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segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
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A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.

Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak
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Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
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A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
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A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
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Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
testi és lelki harmónia.
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Etika:
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
a másik ember
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
tiszteletben tartása.
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.
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Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Előzetes tudás
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
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Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
működéséről,
nyújtások, lendítések stb.).
aerobterhelés, gerincFizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
ferdülés.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
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A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
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Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
táncmotívumfüzér összeállítása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
A fejlesztés várt
versenyszabályok ismerete.
eredményei a két
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
évfolyamos
elemi tájékozottság.
ciklus végén
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
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Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Emelt szintű idegen nyelvi képzés
Évfolyam:

10. évfolyam
Tantárgy:

Testnevelés

OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
2017.09.01

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
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9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
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A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
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Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
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Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a gravitáció, tömegvonzás,
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene hatás-ellenhatás
nélkül és zenére is.
törvénye.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
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Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
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segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
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A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.

Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak
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Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
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A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
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A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
2379

Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
testi és lelki harmónia.
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Etika:
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
a másik ember
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
tiszteletben tartása.
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.
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Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Előzetes tudás
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
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Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
működéséről,
nyújtások, lendítések stb.).
aerobterhelés, gerincFizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
ferdülés.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
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A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
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Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
táncmotívumfüzér összeállítása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
A fejlesztés várt
versenyszabályok ismerete.
eredményei a két
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
évfolyamos
elemi tájékozottság.
ciklus végén
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
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Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
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Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
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Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
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Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
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Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
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Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
2422

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
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cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
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Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.

2430

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
gravitáció, tömegvonzás,
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Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a hatás-ellenhatás
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene törvénye.
nélkül és zenére is.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
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A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
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Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
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Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak
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Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
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A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
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A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
2439

Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
testi és lelki harmónia.
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Etika:
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
a másik ember
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
tiszteletben tartása.
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.
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Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Előzetes tudás
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
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Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
működéséről,
nyújtások, lendítések stb.).
aerobterhelés, gerincFizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
ferdülés.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
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A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
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Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
táncmotívumfüzér összeállítása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
A fejlesztés várt
versenyszabályok ismerete.
eredményei a két
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
évfolyamos
elemi tájékozottság.
ciklus végén
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
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Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
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cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
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Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
gravitáció, tömegvonzás,
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Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a hatás-ellenhatás
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene törvénye.
nélkül és zenére is.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
2454

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
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Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
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Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak
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Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
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A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
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A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
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Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
testi és lelki harmónia.
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Etika:
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
a másik ember
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
tiszteletben tartása.
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.
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Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Előzetes tudás
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
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Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
működéséről,
nyújtások, lendítések stb.).
aerobterhelés, gerincFizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
ferdülés.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
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A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
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Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
táncmotívumfüzér összeállítása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
A fejlesztés várt
versenyszabályok ismerete.
eredményei a két
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
évfolyamos
elemi tájékozottság.
ciklus végén
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
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Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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Tantárgy:

Testnevelés
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
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Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
2478

Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.

2487
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Képzési forma:

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Általános tantervű osztály
Évfolyam:

12. évfolyam
Tantárgy:

Testnevelés

OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
2017.09.01

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
2493

Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
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Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.

2498

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT

heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
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az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
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A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
2511

Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
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A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a gravitáció, tömegvonzás,
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene hatás-ellenhatás
nélkül és zenére is.
törvénye.
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Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
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A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
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Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
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Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
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Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
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A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
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Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
testi és lelki harmónia.
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Etika:
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
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Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.

a másik ember
tiszteletben tartása.

Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
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Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
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Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
működéséről,
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Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
nyújtások, lendítések stb.).
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
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aerobterhelés, gerincferdülés.

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
A fejlesztés várt
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
eredményei a két
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
évfolyamos
táncmotívumfüzér összeállítása.
ciklus végén
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
versenyszabályok ismerete.
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
elemi tájékozottság.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
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Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
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Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
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Évfolyam:

10. évfolyam
Tantárgy:

Testnevelés
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT

heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
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az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
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A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
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Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
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A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a gravitáció, tömegvonzás,
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene hatás-ellenhatás
nélkül és zenére is.
törvénye.
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Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
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A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
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Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
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Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
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Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
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A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
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Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
testi és lelki harmónia.
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Etika:
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
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Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.

a másik ember
tiszteletben tartása.

Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
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Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
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Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
működéséről,
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Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
nyújtások, lendítések stb.).
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
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aerobterhelés, gerincferdülés.

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
A fejlesztés várt
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
eredményei a két
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
évfolyamos
táncmotívumfüzér összeállítása.
ciklus végén
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
versenyszabályok ismerete.
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
elemi tájékozottság.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
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Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT

heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
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az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
2551

szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
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Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
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Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT

heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
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az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
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Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

2574

Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
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Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
2579

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.

2580

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Képzőművészeti tagozat
szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés
Évfolyam:

9. évfolyam
Tantárgy:

Testnevelés

OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
2020.09.01

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
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A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
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Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
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A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a gravitáció, tömegvonzás,
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene hatás-ellenhatás
nélkül és zenére is.
törvénye.
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Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
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A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
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Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
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Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.

2598

Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
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A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
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Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
testi és lelki harmónia.
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Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.

Etika:
a másik ember
tiszteletben tartása.

Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
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Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
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Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
működéséről,
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Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
nyújtások, lendítések stb.).
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
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aerobterhelés, gerincferdülés.

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
A fejlesztés várt
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
eredményei a két
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
évfolyamos
táncmotívumfüzér összeállítása.
ciklus végén
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
versenyszabályok ismerete.
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
elemi tájékozottság.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
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Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Képzőművészeti tagozat
szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés
Évfolyam:

10. évfolyam
Tantárgy:

Testnevelés

OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
2017.09.01

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő

2610

szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
9–10. évfolyam
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Sportjátékok

Órakeret
70 óra

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban.
Előzetes tudás Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése.
A tematikai
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
egység nevelésiA játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten
fejlesztési céljai
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Matematika:
Legalább két sportjáték választása kötelező.
logika, valószínűség
MOZGÁSMŰVELTSÉG
számítás, térbeli
A sportjátékokra felkészítő mozgásfeladatok
alakzatok, tájékozódás.
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és
testnevelési játékok
Vizuális kultúra:
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó
tárgy- és
irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben,
környezetkultúra,
súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – vizuális kommunikáció.
gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes
használatának továbbfejlesztése.
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban,
sebességnöveléssel.
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll
érintéssel a labda megszerzéséhez.
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése
fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda
továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban,
futás közben, labdavezetés, haladás a labdával gyors
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok,
cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott
technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is.
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A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret
stb.).
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok
(pl. játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő
játékok, fordított eredményszámítás).
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok.
Bemelegítés sportjáték foglalkozásra – részleges tanári
irányítással
A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell minimális tartalma:
sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás
gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi
helyben és haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok,
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott
sportjáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
A választott sportjátékok technikai és taktikai elemeinek
gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása új variációkban,
szituációkban.
Kosárlabdázás
Technikai elemek gyakorlása
Az 5–8. osztályban tanult technikai elemek fokozódó lendületben,
magasságban, távolságban csökkenő hibaszázalékkal.
Taktikai elemek gyakorlása
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék
teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és
egészpályás gyakorlatokkal.
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben.
Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban.
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonalbedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés).
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának
követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A
kapus mozgástechnikája.
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő
játékos esetén. Labdakezelési gyakorlatok 2-3-4-es csoportokban,
1-2 kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása
mindkét oldalra. Kapura lövések bevetődésből is.
Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések
lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások.
Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban.
Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban.
Ütközés talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer.
A test-test elleni játék a védelemben.
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Fizika:
mozgások, ütközések,
erő, energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.

Labdarúgás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban,
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal
A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések
mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani
alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy
levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek
kialakításával.
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Fejelések
technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek gyakorlása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben,
szélességben, folyamatos helycserékkel.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő
hibaszázalékkal
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések.
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó
céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai
2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen,
védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések
(erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Kooperativitás és versengés a sportjátékokban, a szabályok –
játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a
diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi
szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű
játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített,
változtatható, egyszerűsített játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.

2613

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika,
emberelőnyös-emberhátrányos játékszituációk) felhasználása a
taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc
elfogadása, mint a tevékenység természete velejárója.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése,
az ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

Órakeret
54 óra

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások
összehangolása a zenével.
Előzetes tudás
A kötél biztonságos mozgatása.
A szabályok érthető megfogalmazása.
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.
Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális
énkép további alakítása.
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a
tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség,
kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok, és a helyi
tantervben
választott
sporttáncok,
történelmi
és
néptáncok
mozgásrendszerén belül.
A tematikai
egység nevelési- Az esztétikus mozgás, rendezett, megtartott testmozgás további javítása. A
fejlesztési céljai test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált
mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb
koreográfiák, művészeti előadások tudatosabbá tétele.
A saját kultúra újrateremtése iránti igény és a más népek kultúrája iránti
tisztelet erősítése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Gimnasztika
egyenes vonalú mozgás,
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
periodikus mozgás,
Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a gravitáció, tömegvonzás,
ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene hatás-ellenhatás
nélkül és zenére is.
törvénye.
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Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és precíz működése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege
szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden
testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a
gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a
gyakorlatsorok összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés
megkülönböztetése.
A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel. Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának
fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus
helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése.
Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást
biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8.
osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres
kontrollal.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren,
a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag
tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt
mindkét irányban, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus
előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc
kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban,
gyakorlatokban.
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával
történik az ellenőrzések során.
Szertorna
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A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik:
egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az
elemek mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott
segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló
tervezéssel és gyakorlással.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegőfelkartámasz, felkarfüggés, alaplendületek támaszban és
felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás,
szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás
beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati
leugrás.
Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület,
lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés,
kelepforgások, térdfellendülés, billenés, támaszból homorított
leugrás hátra, alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések,
mellső függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés
fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás a szerre egy láb át- és
belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben,
támaszban lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba,
fordulat fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból
fellendülés támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe,
felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás,
nyílugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak
továbbfejlesztése, az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű
mozgássor megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős
külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
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Fizika:
az egyszerű gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia
és szemlélet – gyakorlása, az 58. osztályban tanultak
továbbfejlesztése.
Ritmikus gimnasztika lányok számára
Ének-zene:
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken
ritmus és tempó.
nehézségben túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját
segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó,
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás,
tágasság, forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló
zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás
mellett.
Szabadgyakorlatok
Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új,
összetett formák gyakorlása:
lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és
kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások,
nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések,
térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások
és mozgások (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámok), statikus
és dinamikus törzsmozgások és lábmozgások.
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák
gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések,
ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek,
forgások, hullámok.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása az
alapgyakorlathoz.
Labdagyakorlatok
Fogások végzése, gurítások talajon és testen, labdavezetések
változatos vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások,
elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel, nyakkal stb.)
változatos szabadgyakorlati formák felhasználásával.
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a
minimumhoz tanári irányítással (1 perc).
Aerobik mindkét nem számára, a helyi tantervben szabályozott
nehézséggel.
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések összetett
kombinációi 4-8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(20-30 mp folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével.
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Aerobik bemutatók az osztályon belül.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Történelmi táncok gyakorlása:
Előkészítéskor kiemelt jellemző a tánc során a páros viszony, az
alkalmazott fogások, testtartás és a nő és a férfi szerep
jellegzetessége.
A helyi tantervben szabályozottan a kiválasztott tánc motívumai és
motívumfüzérei.
Sporttáncok gyakorlása:
Csoportos táncformák – helyi tanterv szerint szabad választásban,
pl. a Magyar Majorette Szövetség gyakorlatanyaga és
egyszerűsített szabályai alapján; alacsony feldobások, twirling 1-2.
szint, botok cseréje.
Néptánc gyakorlása:
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
(alkalmazhatók a Dráma és tánc kerettantervben kidolgozottak is).
Egy dunántúli és/vagy alföldi tánctípus motívumai és rövid
táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Dunántúli ugrós és csárdás – dudálás, cifra és variációi, lengetők,
bokázók, csárdás lépések, ridák, lezárók.
Kalocsai mars – fareör lépés, fércelés, lenthangsúlyos rida,
keresztlengető, ugrós motívumok páros és négyes forgással.
Egyéb tornajellegű mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – az helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok stb.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás
értelmezésében.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az
ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
felvállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a
magyar élsportolók eredményeinek ismerete.
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Vizuális kultúra:
reneszánsz, barokk.
Földrajz:
Magyarország
tájegységei.
Etika:
társas viselkedés,
önismeret, énkép, jellem,
önreflexió, kooperatív
munka.

Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Atlétika jellegű feladatok

Órakeret
40 óra

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt karés lábmunkája.
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat.
Előzetes tudás Váltás alsó botátadással.
Távolugrás guggoló technikája.
Kislabdahajítás három lépéssel, beszökkenéssel.
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is.
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság
kialakítása az egyes szakági technikákban.
A tematikai
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
egység nevelésiteljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni
fejlesztési céljai
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
Futások, rajtok
ritmus-gyakorlatok.
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban,
Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás aerob, anaerob energianélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a nyerés, szénhidrátok,
kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a
zsírok bontása, hipoxia,
korábbi tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram
VO2 max., állóképesség,
kialakításával. Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások
erő, gyorsaság.
könnyített magasságon és távolságon. Tartós és résztávos
állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása.
Földrajz:
A sportági technika gyakorlása
térképismeret.
Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a
rövid és hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási
Ének-zene:
technikáinak a váltótávolság kialakításának (segédjelek
ritmusok.
alkalmazásával), és a váltás szabályainak gyakorlása. A gátfutás
lendítő és elrugaszkodó lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- Informatika:
és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése.
táblázatok, grafikonok.
A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás
sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése
érdekében.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és
váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési
játékok futófeladatokkal.
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Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának
összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív
leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái a szabályosnál nagyobb
elugró terület kijelölése mellett.
Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses, íven történő
nekifutással.
A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése
és rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése,
mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítmény kényszere nélkül.
Játékok és versenyek
Távolugróversenyek
helyből
és
egyéni
nekifutással.
Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni,
sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb
testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel.
A sportági technika gyakorlása
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének
ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az egy- és kétkezes vetések technikái.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál,
szerepük a jobb eredmény elérésében.
Játékok és versenyek
Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel
versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek.
Célbadobó versenyek.
Dobóiskolai versengések.
Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások,
dobások végzése előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete.
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A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre
gyakorolt hatásának ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek
ismerete.
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében.
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat,
fogalmak
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok.
Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
A természetben űzhető sportok alapszabályai.
A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű
ismerete.
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági
mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan
szabadtéren tartott foglalkozásokkal.
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés
kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
MOZGÁSMŰVELTSÉG
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
Az 5–8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi
lehetőségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén
által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok
alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a
fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás –
laza tanári kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
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Kapcsolódási pontok
Földrajz:
időjárási ismeretek,
tájékozódás,
térképhasználat.

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos
tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős
döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív
alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék,
fogalmak
bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret
30 óra

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak,
nevelési-fejlesztési játékok gyakorlása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és
a szabályok elfogadására szoktatás, a tudatosan fegyelmezett jelenlét
céljai
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és
és állampolgári
közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük.
ismeretek:
keleti kultúra.
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása,
Biológia-egészségtan:
továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek
izmok, ízületek
megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb
mozgékonysága,
gyakorlatok végrehajtására.
anatómiai ismeretek,
testi és lelki harmónia.
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Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása,
egészségi és élettani szabályok betartása.
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan.
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása az egyéni
képességek hangsúlyozott figyelembevétele mellett történik.

Etika:
a másik ember
tiszteletben tartása.

Grundbirkózás
A 7–8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások,
kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos
végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása.
Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések,
kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi
fogások a 7–8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák
alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő
szabályismerettel, önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a
szabályok adta kereteken belül – önálló megoldások, kreatív
alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban,
földharcban.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Úszás és úszó jellegű feladatok

Órakeret
30 óra

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 méter mellúszás,
150 méter hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, fordulóval.
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés.
Vízből mentés passzív társsal kis távolságon.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő
viselkedési szabályai ismerete, betartása.
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Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés
erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása.
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a
A tematikai
egység nevelési- pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben.
fejlesztési céljai A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele
a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is.
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a Fizika:
helyi tantervben nem szerepel, a többi tematikus terület óraszámait Közegellenállás, a víz
az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.
tulajdonágai, felhajtóerő,
és vízszennyezés.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Newton és Arkhimédész
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben.
törvényei.
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó
kiinduló helyzetből.
Biológia-egészségtan:
Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és
személyi higiénia,
csoportosban. Ugrások társ(ak) segítségével.
testápolás.
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető,
nagy vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés).
Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika
részleges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.
Képességfejlesztés
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő
izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel és eszköz nélkül.
Fittség növelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző
eszközök segítségével (aquafitness).
Magasabb szintű kondicionális képzés: az 1–8. osztályban
begyakorolt úszómozgás terhelést növelő eszközökkel.
Az úszás technikája
Gyakorlás három úszásnemben, a technika csiszolása a
gazdaságosabb erőközlés érdekében. Az úszás távjának növelése, a
haladás és pihenő arányának javítása, az úszás adta monotónia
tűrése. Úszások 800-1000-1200 méteren választott technikával.
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás
összekötése optimális sebességmegtartással. Az úszásnemnek
megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés
elsajátítása.
Úszóversenyek
Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok.
Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül).
Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel.
Tájékozódás a vízben – vízből mentés.
Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról.
Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben.
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Mentőugrások elsajátítása.
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai.
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon.
A vízből mentés technikájának csiszolása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása
eredményeképp a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás
lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete.
Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége
(önismeret, önfejlesztés) – élethossziglan fenntartható attitűd
tudatosulása.
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az
élethossziglan fenntartható rutin jelentőségének megértése.
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak,
pontos menetének ismerete.
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek
önálló használata, a hibajavítás megértése.
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos
félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése.
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása
a csoport közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív
részvétel.
Kulcsfogalmak/ Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós
forduló, vízből mentés, mentőugrás.
fogalmak

Tematikai
egység/
Fejlesztési cél

Egészségkultúra – prevenció

Órakeret
40 óra

Légző, stressz- és feszültségoldó, valamint testtartásjavító gyakorlatok,
alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és
ellenjavallt gyakorlatok.
Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.
A prevenció tágabb értelmezése.
Előzetes tudás
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése.
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
egység nevelésiegészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
fejlesztési céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan
bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés.
ismeretek az emberi test
működéséről,
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Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások,
nyújtások, lendítések stb.).
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
Edzés, terhelés.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték
mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus,
munkapulzus, felső érték stb.).
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a
terhelésre.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei.
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése.
Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel,
fitneszgépekkel.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 4-6 feladattal.
Motoros tesztek – helyi szabályozás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel
mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok.
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló
fenntartására.
A technikák használata a saját tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták
gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete.
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aerobterhelés, gerincferdülés.

Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a
siker átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a
teljesítmény részeként értelmezése.
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja, mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt.
Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás,
Kulcsfogalmak/
ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás,
fogalmak
megküzdési stratégia, gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Sportjátékok lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
A fejlesztés várt
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
eredményei a két
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
évfolyamos
táncmotívumfüzér összeállítása.
ciklus végén
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
versenyszabályok ismerete.
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
elemi tájékozottság.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
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Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval
úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó öt szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe
és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (4-5 méter) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatainak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A
fittségi paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel
kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség
érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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Képzési forma:

Képzőművészeti tagozat
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Testnevelés
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
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pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
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Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
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Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.
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Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).

2643

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
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Képzési forma:

Képzőművészeti tagozat
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12. évfolyam
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Testnevelés
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT
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heti óraszám

éves
óraszám

9. osztály

10. osztály

11. osztály

12. osztály

5 óra

5 óra

5 óra

5 óra

180 óra

180 óra

180 óra

180 óra

A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az
iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges
ismereteket és a mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a
szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a Nat-nak megfelelő, összegző
sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás tartalmait. Cél az önálló
felelősségvállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs terület
kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben
az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni
küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában
a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét
sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő
mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanuló a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége
kerül fejlesztésre. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés
mellett a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és
aktuális motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a
mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége,
a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a
tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban
bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás
színvonalát, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A köznevelés kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabályorientált, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges
alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
2649

pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap
tudásukban a környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát.
Megteremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések
elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul
a változatos társas viszonyokban is szilárd személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok
arra, hogy a sportbeli személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen
megélt, a közösségi és minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a
hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a
munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és
összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja
meg. Az alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az
életkorban már tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja,
hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat,
ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett
gondolkodva és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket
artikuláltan, határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak
nyújtott segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok
és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlődik a szociális és
állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon
tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és
képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a
stressz érzését és a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai
információk, szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és
információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási
folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, melyekkel
a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építenek annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában fel tudják használni.
A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és a mozgáskivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken,
bajnokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. A
műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő
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szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör
biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdekében a 9-12. évfolyamon az
Iskolai labdarúgás 9-12. évfolyam számára, a 9-10. évfolyamon a Karate kerettanterv a
köznevelés 7-10. évfolyama számára elnevezésű kerettanterv ismeretanyaga is oktatható.
11–12. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
80 óra
A helyi tanterv szerint választott sportjátékokban a 9-10. osztályos
technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok
ismerete és alkalmazásuk.
Előzetes tudás Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
minőségi növelése.
A tematikai
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
egység nevelésieredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
fejlesztési céljai
A többféle sportjáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása.
Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fizika:
Lánycsoportok esetében 20 Sportjáték óra a Torna jellegű
mozgások, ütközések,
feladatok és táncos mozgásformák tematikai egységre
gravitáció,
átcsoportosítható.
forgatónyomaték,
pályavonal, hatásLegalább két sportjáték választása kötelező.
ellenhatás.
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Általános feladatok
Az önszervezés gyakorlása
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk,
feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas
döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával.
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló
használata, rendben tartása, megóvása.
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési
gyakorlat
A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését
elősegítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések.
Sportjátékok
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A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása.
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra
vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó
főbb megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése
szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás
értelmezése.
A sportjáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai.
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék
az elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat.
Versenyhelyzetek
A sportjátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása,
megmérettetése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a
tehetségesebb tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb
versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből
indulás, átadás vagy kosárra dobás.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
A lényeges védekezési formák – terület védelem, emberfogásos
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben.).
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
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Matematika:
térgeometria –
gömbtérfogat;
valószínűség számítás.

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások.
A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk
ismétlése 1-2 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása
a játékban.
Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda
céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott
labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája,
büntetőrúgások különböző távolságból. Gólszerzés különféle
testrésszel a szabályok betartása mellett.
Taktikai továbbfejlesztés
A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése.
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
során.
Röplabdázás
A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a
labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé
helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs
testi kontaktus.
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos
játék elérése érdekében.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
elsajátítása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és
kosárérintéssel egyaránt.
A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és
erejű labdákkal, technikai kombinációkkal.
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is.
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése.
„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak
meghatározott érintéssel.
Taktikai továbbfejlesztés
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat,
alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
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Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék
megtanítása, helytartási szabály betartása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportági ismeretek magasabb szintű, kreatív alkalmazása az alkotó,
kooperatív feladatokban, játékokban, sportjátékokban.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása.
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és a lehetséges
összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
A sport és környezettudatosság értő összekapcsolása, a sportolási
felszerelés és sportolási környezet felelős, jövőorientált használata,
kímélete.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
51 óra
A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos
mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással.
Esztétikus, fegyelmezett, rendezett testtartású végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Előzetes tudás
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és
versenyszituációban.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és
új elem- és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai
gyakorlásban,
versenyzésben,
egység nevelési- képességfejlesztésben,
fejlesztési céljai versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny,
könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
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Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal
történő ismétlése.
Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl.
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása.
Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése.
Az aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése.
Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. –
alkalmazása.
8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű
mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a
gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok összeállításában.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével.
Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
ülésben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban.
Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és
koordinációs képességfejlesztő eljárások.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint 9–10. osztályban választott
egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutató, vagy egy másik választott szeren új mozgásanyag
tanulása, gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák,
hidak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások
különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba,
tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések,
lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan.
Talajtorna gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése
az elemkapcsolatokban, sorozatokban.
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egyensúly, mozgások,
gravitáció, szabadesés,
szögelfordulás.
Biológia-egészségtan:
az izomműködés
élettana.

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, ismétlések során.
Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna
Páros és mikrocsoportos gyakorlatok önálló összeállítása
cselekvésbiztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív
felhasználásával, a szükség szerint beépített segítségadást
tartalmazva.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és
differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és
nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre
szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított
támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz,
felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben,
beterpesztések, terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés
előre terpeszülésbe, felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz
ülőtartásba, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás.
Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre
180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások,
térdfellendülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra,
alugrás, nyílugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, az esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartás cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás, terpesz csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított
mozgássor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása.
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Ritmikus gimnasztika
Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi
interpretálást segítő kondicionális és koordinációs
képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás,
tágasság, forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék
továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a
szélsőségektől való elhatárolódás mellett. Önálló bővítési
lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a minimumhoz,
páros és csoportos interpretációk támogatása.
Szabadgyakorlatok gyakorlása
A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos
elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett
formák gyakorlása.
Kötélgyakorlatok gyakorlása
Egyszerű és keresztezett áthajtások, ugrások és fordulatok
áthajtások közben, kötélforgatások, test körül és köré,
kötélmozgatások egy kézzel, kötéldobások és -elkapások,
kötélkörzések függőleges és vízszintes síkban.
Karikagyakorlatok gyakorlása
Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és
átadások egyik kézből a másikba test körül és köré, karikadobások
és
-elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és
levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban.
10-12 elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene
ritmusának, dinamikájának megfelelve.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével
és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal.
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Részvétel egy csoportos aerobikgyakorlatban az egyszerűsített
szabályoknak megfelelően.
Táncos mozgásformák
A helyi tantervben rögzített választás szerint egy, a helyi
személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó tánc,
amely mozgásanyaga a Tánc és dráma kerettanterv
mozgásanyagával összekapcsolható.
Lehetséges minták a helyi tantervben rögzítésre:
Sporttáncok gyakorlása
A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó,
illetve ehhez a rendszerhez rokon táncok (sztepp, show,
akrobatikus, electric boogie, salsa, diszkó, hip-hop, break, mambo,
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Ének-zene:
tempó, ritmus.
Művészetek:
romantika, modernitás.

bugg, blues, modern, swing stb.) mozgásrendszerének iskolai
alkalmazása a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben
rögzítetten - előkészítő tréning, motívumok, motívumkapcsolatok,
koreográfiák tanulásának, gyakorlásának rendszere.
Történelmi táncok gyakorlása
Palotás és/vagy keringő 5-6 motívumból álló rövid koreográfia
megtanulása és ismétlése, bemutatása.
Néptánc gyakorlása
A magyar néptánckincs egyszerűbb motívumai és azok kapcsolatai
a Tánc és dráma kerettantervben kidolgozottak szerint.
Egy dunántúli és/vagy alföldi és/vagy erdélyi tánctípus motívumai
és rövid táncfolyamata megtanulása, gyakorlása, előadása.
Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák:
A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi
tantervben rögzített – mozgásrendszerekben.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok
stb.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás,
mások tanítása.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése,
az objektív megoldások keresése.
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek
figyelembevételével, a stratégiák egyeztetése.
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív
részvétel a sportrendezvények, bemutatók szervezésében.
Tornasport és tánctörténeti ismeretek, érdekességek.
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Atlétikai jelegű feladatok

Órakeret
40 óra

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás.
Különféle bottechnikák a váltófutásban.
Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei.

2658

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában.
Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén.
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a
A tematikai
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása.
egység nevelésiMotiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására.
fejlesztési céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Futások
szénhidrátlebontás.
Rövidtáv, váltófutás, gátfutás
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
hajítások, energia.
Versenyszerű végrehajtás, eredményorientált együttműködés
váltófutásban. Csapatban 4x50-100 méteres váltók alakítása,
Történelem, társadalmi
versenyzés. A gátvételi technika alkalmazása magasabb akadályon, és állampolgári
ismeretek:
gáton 3-4 lépéses ritmusban.
Az olimpiai eszme. Az
Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás
újkori olimpiák
Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő
története.
futótechnika kiválasztása. Jártasság az adott táv teljesítéséhez
szükséges tempó és irambeosztás megválasztásában. Állóképességfejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének
nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő eljárások önálló
gyakorlása.
Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen
célállomások megtalálása.
Ugrások
A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati
alkalmazása. Választás a magasugró technikák közül. 5-7 lépéses
egyénileg kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás.
Közreműködés versenyek lebonyolításában.
Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 1-3
lépéses sorozat elugrás, illetve 2-4 lépéses sorozat felugrások
technikajavító végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális
távolságról.
Dobások
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
Teljes lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása.
Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténetének, a technikák
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélése,
a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Tájékozódási futás alapjainak ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni
Kulcsfogalmak/ alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika,
átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés,
fogalmak
vetés, jegyzőkönyvvezetés.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

Órakeret
60 óra

Az adott sportmozgás technikájának ismerete.
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.

A rekreációs szemléletet tartalmazó életvitelhez szükséges sportági,
élettani, edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan
kezdeményezett társas vagy csoportos sportoláshoz ismeretek, jártasságok
A tematikai
megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az
egység nevelésiiskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő lehetőségek
fejlesztési céljai
kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb
sportágak megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz
szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott
élettan.
sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.
A szabadidő, illetve alternatív sportok rendszerben kezelése. A
helyi tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai,
gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a
hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése.
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet
erőivel – játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok
kihasználásával jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület
megóvásában, a tájhasználatban, az épületek megóvásában és az
energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra
való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek,
jártasságok átadása. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos
kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok tárházának
bővítése.
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése).
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi
tantervben kidolgozott alternatív sportok területén.
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A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az egyénnek
önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata
kialakítása.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világ-elit teljesítményének
ismerete.
Kulcsfogalmak/ Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás,
példamutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálék.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
egység nevelésiszemélyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak
fejlesztési céljai
tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló
veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok:
társadalmi és
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.
állampolgári
ismeretek:
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ókori olimpiák, hősök,
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások távol-keleti kultúrák.
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések,
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
Önvédelem és küzdősportok

Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai).
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadáselhárítási eljárás
ismerete, megértése és alkalmazása.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök
megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes
küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
50 óra
Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív
életmód érdekében.
Stressz- és feszültségoldó, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét
megőrző eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós
és
rekreációs
mozgásos
tevékenységek
önálló
működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő
gyakorlásához szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő
A tematikai
egység nevelési- idő jelentősége.
fejlesztési céljai Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz
kezelése.
A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré
szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag
idegrendszer működése,
feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, majd párban a tervezés,
a keringési rendszer
szervezés, levezetés, értékelés megvalósítása.
működése, glikolízis,
A sportjátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz,
terminális oxidáció.
küzdéshez kapcsolódó bemelegítések általános és speciális
jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban
Fizika:
egyaránt.
egyszerű gépek, erő,
munka.
Edzés, terhelés
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása:
jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
Egészségkultúra és prevenció
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(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás
szintjének becslése, követése.
Önálló mozgásprogram-tervezés.
Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő,
mozgásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek.
A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása:
intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel
edzésfolyamatok.
A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás
megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai.
Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet
vezetése.
Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett
kondicionális és koordinációs képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása – helyi tervezés szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való
felkészítés: a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges
lábboltozat kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a
gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló
tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a szenvedélyek
megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai.
A megtanult és folyamatosan használt stressz- és feszültségoldó
módszerek tudatos alkalmazása, a feszültségek szabályozása.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív
megközelítése a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének
megélése.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete.
Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az
egészséges alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a
gerinckímélet lényegének ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm
a másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm, mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés, közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye (motiváció).
A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló
teljesítményfejlesztés.
Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
stressz- és feszültségoldás, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet.
Sportjátékok
A helyi tanterv szerint tanított két sportjátékra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és
a játékban, játékvezetésben.
Az adott sportjáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli
szerepnek való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A fejlesztés várt A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli
eredményei a két és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás
évfolyamos
koordinált irányítása.
ciklus végén
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása,
bemutatása.
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése.
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztésének lehetőségei ismerete.
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő
kiválasztása.
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
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Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és
földharcban.
Magabiztos támadáselhárítás és viselkedés veszélyeztetettség esetén.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete.
Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen, feszültségek szabályozása.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
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11.

12.

heti 5 óra

heti 5 óra

heti 5 óra

heti 5 óra

heti 5 óra

heti 5 óra

7–8. évfolyam
A felső tagozaton a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Olyan tudásról van
szó, melynek előnyeit észrevétlenül élvezik a mindennapok cselekvéseiben, motoros és
motivációs bázisa a rekreációs célú sporttevékenységeknek, és nem utolsó sorban utat mutat,
és utat nyit a tehetségesek előtt az élsport világába. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a
testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény
megalapozásában. Ebből a prioritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a
hozzájuk kapcsolódó módszerek is kulcstényezőnek számítanak. A 7–8. évfolyamra
összeállított helyi tanterv a sportági, illetve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai
mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a
kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek–természetszerűleg szoros összefüggésben a
motoros tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek
megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos
alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek. Az elméleti
tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kulturálásával kapcsolatos
ismeretek köre.
A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi
tulajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a
szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység
eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség
érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok tisztelete
biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki számára
elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság
elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas
munkavégzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a
felelősségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg természete
megkívánja a társakkal való együttműködést, együttnevelés esetén a közösséghez tartozó
fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség.
Hazánk gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő
sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is
megmozgató eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérint, és büszkeséggel tölt el, nem
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beszélve a sportban tehetséget mutató tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve
lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. Nincs is talán több olyan műveltségterülete
a közoktatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne a demokráciára nevelésnek. Az
erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok normális kezelése alapvető elv és
gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A közös célért való együttműködést kínálja
a motoros oktatás megannyi szituációja. Az erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal
is, hogy felhívja a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra, és elítéli azt, a
médiában megjelenő formái esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet
kialakítani szinte lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A
motoros teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az
életkorban. De a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre inkább
felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakaszban a
tanulók már határozott véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről,
illetve magatartásáról. A testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és
sport műveltségterület célrendszerével. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából
minden közoktatási tantárgynak ki kell venni a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi
hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz sajátosságainak megfelelően.
Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a
környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások
adnak lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását
tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és
funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. Ha ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt
nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint
hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a
sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg.
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg a 7–8. évfolyam
testnevelés-oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, valamint a test
kulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a testnevelő tanár által.
De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából a szűk
értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár–tanuló kommunikáció milyensége, illetve a
tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a tanórákon, többek
között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a játékszituációk megbeszélése,
a győzelmek–vereségek okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. keretében.
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Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához
kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása.
A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport
természetéből adódóan ez az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak a
különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési játékok,
sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek
lebonyolításában való részvétel is önálló feladatmegoldást vár el a tanulóktól. Tanórán és
tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a
képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő területet, illetve feladatot. A kompetenciák és
a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése
egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati
kultúra fejlesztését, a felelősségvállalást másokért, az önkéntességet és a pályaorientáció
nevelési területek céljait is szolgálja.
A testnevelés–tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és
mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalmúak. Nagy hangsúlyt kell
fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az eredményesség
mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Egy szemre is szép tornaelem
vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és a társakra egyaránt. Az esztétikai élmény
átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést már
ebben az életkorban is.
A tehetséges tanulók sportág specifikus tudása az iskolai rendezvényekre, a diáksportba és
a versenysportba irányítással növekszik tovább. A tehetséggondozás a különböző szintű
versenyeken való részvétellel válik teljessé.
7–8. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
24 óra
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny, gyors kialakítása.
A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos,
pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása.
6–8gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása.
Relaxációs gyakorlatok ismerete.
A helyes testtartás.
Az alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
Természetes és nem természetes mozgásformák
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Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új
térformák, alakzatok kialakításában.
Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása.
Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben.
A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban
A tematikai egység
történő végrehajtása.
nevelési-fejlesztési
A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai
céljai
gyakorlatfüzérrel.
Az erősítés, a nyújtás alapvető elveinek és egyszerű módszereinek
megismerése.
Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában.
A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: számolás,
Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása.
térbeli
tájékozódás,
A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, összehasonlítások.
alakzatok.
Mozgások
zárt
rendben,
alakzatváltozások.
Alakzatfelvételek járás és futás közben, a lépéshossz és a járás Biológia-egészségtan:
sebességének változtatásával.
testünk,
életműködéseink.
Gimnasztika
Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok Vizuális kultúra: tárgyformájában, szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos és
környezetkultúra,
feladatokkal és versengésekkel összekötve. Játékos és vizuális kommunikáció.
szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas-, szer- és kéziszergyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, ugrókötél-,
gumikötél- stb.). Nyújtó, lazító hatású, állóképességet fejlesztő
816
ütemű,
legalább
4
gyakorlatelemet
tartalmazó
szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető
gyakorlatok egyénileg, párban és csoportban végrehajtva, önálló
tervezéssel is. Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű
légző- és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló, az
ízületi mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai
gyakorlatok.
Képességfejlesztés
Az alap állóképesség fejlesztése és a keringés fokozása futás
közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb dinamikus erejének
növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a gyakorlatok
kreatív alkalmazásának fejlesztése zenére végzett gyakorlatokkal.
Játékok, versengések
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési
játékok, eszközzel is.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
A helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyensúlyának és a
medence középállásának automatizálását biztosító eszközökkel is
végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen ható
gyakorlatok. Relaxációs alapgyakorlatok. Motoros, illetve fittségi
tesztek végrehajtása.
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai
és a bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő
gyakorlatok ismeretei és végrehajtásuk szempontjai.
Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei.
Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az
egészségmegőrzésben.
A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A
tudatos higiénés magatartás ismérvei.
Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az
edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban.
Gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, egészségtudatos
Kulcsfogalmak/
magatartás, autogén tréning, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás,
fogalmak
terjedelem, időtartam, edzhetőség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
36 óra
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában
alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő
végrehajtása.
A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása.
Előzetes tudás
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos,
eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására.
A sportjátékok egyszerű játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása
a sportjátékokban.
A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési
játékokban és a sportjátékban.
A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek
elsajátítása és alkalmazása. Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek
megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása.
A tematikai egység A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció
nevelési-fejlesztési fejlődése.
céljai
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és
elfogadása.
Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő
kifejezése és indokolása.
A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások
helyes megítélése.
A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: logika,
valószínűség–
Kosárlabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; számítás,
térbeli
cselezés induláskor és futás közben.
alakzatok,
Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál tájékozódás.
méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel
Sportjátékok
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szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás,
sarkazás, labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, változatos
körülmények között. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után
labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után
kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, önpasszból, mindkét
oldalról. Átadások, átvételek: Átadás különböző irányba és
távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső átadással, pattintva is.
Páros lefutás egy védővel. Gyors indítás párokban.
Taktikai gyakorlatok:
Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó
védése. védekezés a labdavezetést befejező és a még labdát vezető
támadóval szemben.
Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel;
létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások.
Képességfejlesztés
Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda
nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával.
Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a
pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának
kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A
kognitív képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativitás,
anticipáció stb.) az üres helyek, az előnyök felismerése, az ellenfél
általi akadályoztatás kezelése, a célba találás, az összjátékban való
részvétel eredményeként.
Játékok, versengések
A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése,
valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési
játékok alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül,
könnyített szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével.
Kosárra dobó versenyek.
Röplabdázás
Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: az
alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása
egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban.
Kosárérintés változatai: kosárérintés előre, alacsony és közepesen
magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett karikába,
kosárba, különböző magasságú zsinór felett.
Alsó egyenes nyitás: a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül,
egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a
zsinór/háló 3 m-ről.
Alsó egyenes nyitás – nyitásfogadás: alkarérintéssel történő
nyitásfogadás gyakorlása párban,csoportokban, forgással.
Taktikai gyakorlatok: támadási alapformák.
Képességfejlesztés
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Vizuális
kultúra:
tárgyés
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Fizika:
mozgások,
ütközések,
erő,
energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.
Erkölcstan:
magatartási
szabályok;
vélemények ütközése.

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagálóképesség,
gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri
tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel
történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az
egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban
végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és
helycserék végrehajtásával.
Mozdulatgyorsaság fejlesztése dobott labdák elérésére törekvéssel
különböző kiinduló helyzetből.
Játékok, versengések
Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének
javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2,
3:3 elleni játék, a tanult érintések beiktatásával. Versengések
egyénileg és párokban különböző érintésekkel.
Kézilabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás,
irányváltoztatások, felugrások, leérkezések, cseles, megtévesztő
mozgások, fordulatok labda nélkül. A lábmunka csiszolása.
Indulócselek, le- és visszaforgások. Ütközések. Sáncolás helyben,
mozgással talajon és felugrással. Résekre helyezkedés. Esések –
tompítások.
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények
között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek:
indulási–átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról
és hátulról érkező labda elkapása. Kapura lövések: talajról különböző
lendületszerzés után és felugrásból, passzív, félaktív és aktív védővel
szemben. Átlövés felugrással is. Kapura lövések cselezés után. Ejtés.
Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok
gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal.
Taktika: Egyéni taktika – betörések labda nélkül és labdával. A kapus
átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és
csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés
emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre
helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors
indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen.
Ötletjáték. Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés.
Képességfejlesztés
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző
feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával;
mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az
idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás
összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat
végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren
különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív
gyakorlásával és mérkőzések játszásával.
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Játékok, versengések
A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése,
valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési
játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a
szabályok fokozatos bővítésével.
Labdarúgás
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső
és belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés
haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek
mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő
távolságra, combbal, mellel. Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel,
külső csüddel, állított labdával, mozgásból, oldalról és szemből
érkező labdával, különböző irányból érkező labdával. Dekázás
egyénileg, párokban csak lábbal, csak fejjel. Fejelés párokban.
Cselezés: testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, rúgócsel.
Szerelés: alapszerelés – megelőző szerelés, labdaátvétel
megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda
elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan.
Kapusmunka: guruló és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás
állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása,
lábbal védés, kidobás.
Taktikai
gyakorlatok:
Gyors támadásba
felfejlődés
és
visszarendeződés. „Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés.
Emberfogás poszt szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás,
üres helyre helyezkedés. Váltás védelemben. Egyből játék. 4:2 elleni
játék.
Képességfejlesztés
A komplex képességfejlesztés a technikai elemek sajátos ritmusánakdinamikájának kialakításával, valamint azok változatos, egyre
bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer,
ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlásával.
Játékok, versengések
A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos
feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott
szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék.
Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és
csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések.
Mind a négy sportjátékra vonatkozóan:Versenyzés. Részvétel az
iskolai bajnokságban, a tehetséggondozás, sportágválasztás és az
utánpótlás nevelés elősegítése.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Balesetmegelőzés a sportjátékok játékelemeinek szabályos,
körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával,
a sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával.
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A sportjátékok szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható
technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak
elsajátítása
A
szervek-szervrendszerek
működésének
fejlesztése
sportágspecifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai-taktikai
játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával a szabadtéren,
különböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett
sportágspecifikus motoros cselekvésekkel.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportjátékokban a kibővített játékelem–repertoár technikai
végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk
kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek.
A játék fejlődését szolgáló egyéni és csapattaktikai ismeretek.
A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó
játékvezetési ismeretek.
A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága
a sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és
negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az
agresszió helyes értelmezése.A sportjátékok kiemelkedő magyar
bázisai, nemzetközi sikerei.A sportjátékok rekreációs célú
felhasználási lehetőségei és szerepe az egészséges életmód
kialakításában.A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és
elsősegély–nyújtási ismeretek.
„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda,
befutás, páros lefutás, 1:1, 2:1 elleni játék. Felső egyenes nyitás, támadási
Kulcsfogalmak/ alapformák, 1:1, 2:2 elleni játék. Ütközés, sáncolás, eséstompítás,
önszöktetés, átlövés, ejtés, betörés, gyorsindítás. Rúgócsel, emberfogás,
Fogalmak
védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás.
Deviancia.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Atlétikai jellegű feladatok

Órakeret
21 óra

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság.
A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indításjeleknek
megfelelően.
A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta-, illetve a
tartósfutásban.
Előzetes tudás
Tapasztalat
a
nekifutás
távolságának
és
sebességének
megválasztásában.
Kislabdahajítás. A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében.
Az atlétikai versenyek lényeges szabályai.
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása
A tematikai egység és a versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása.
nevelési-fejlesztési Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a
céljai
teljesítmények javulását megalapozó motoros képességekben mérhető
fejlődés elérése.
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A vágta- és a tartósfutás technikájának a mozgásmintához közelítő
bemutatása.
Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és
láblendítés kialakítása.
A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének felismertetése.
Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai
mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
ritmusgyakorlatok,
Futások, rajtok
A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. ritmusok.
Térdelőrajt (féltalp)támaszból és/vagy rajtgépről. Rajtversenyek
állórajttal, térdelőrajttal 15–20 m-es távon. Repülő és fokozó Biológia-egészségtan:
futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek alkalmazásával 30– energianyerés,
60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokozatos növelésével. szénhidrátok,
zsírok,
Váltófutás játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós állóképesség,
erő,
futás a táv és az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, gyorsaság.
akadályokkal, átfutás akadályok felett.
Informatika:
táblázatok, grafikonok.
Szökdelések, ugrások
Szökdelő- és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások.
Helyből távolugrás. Távolugrás guggolótechnikával. A nekifutás, az Földrajz:
elugrás és a talajérés iskolázása (elugrósávból). Magasugrás átlépő térképismeret.
technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása.
Dobások
Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló
helyzetből tömött labdával célba is. Kislabdahajítás helyből öt
lépéssel, nekifutással hármas lépésritmusból. Kislabdahajítás célba.
Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal kézzel is).
Képességfejlesztés
Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A
reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és
vágtafutásokkal. Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és
tempófutásokkal.
Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel
végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő
intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő
fejlesztése szökdelő- és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint
sorozat el- és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztése
tömöttlabda dobásokkal.
Játékok, versengések
Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban
elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok
és testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai
versenyszámokban lebonyolított versenyek.
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása.
Feladathelyzetek biztonságos megoldása, cselekvésminták
begyakorlása a szabadidőben és különböző terepen végzett tartós
futások, kocogások megalapozására. Levezetés, a szervezet
lecsillapítása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A rajtolás utáni fokozatosan növekvő és gyorsuló lépések, a lábak
és a karok aktív munkájának tudatosítása.
Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges
erőközlés sajátosságai.
Az aerob munkavégzés lényege és az állóképesség fejlesztésében
betöltött szerepe.
Az akarati tényezők szerepének felismerése az állóképességet
igénylő teljesítményekben.
Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről.
Az atlétikai képzéssel kapcsolatos pozitív tulajdonságok fejlesztése.
Aerob állóképesség, váltózóna, egykezes alsó váltás, hármas lépésritmus,
Kulcsfogalmak/
vetés, súlylökés, ideg-izom kapcsolat, reagálógyorsaság, vágtagyorsaság,
fogalmak
terhelési összetevő.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
A testtömeg feletti uralom a szükséges segítségadás biztosítása mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos
végrehajtása. Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig.
Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség
esetén segítségadás mellett.
Előzetes tudás
Az aerobik alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása, zenére
is.Hibajavítás, segítő kommunikációs légkör.
Balesetvédelmi tudás a tanultaknak megfelelően.
Segítségnyújtás a társaknak.
A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes
testtartás kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés
összhangjának megteremtésére.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló
A tematikai egység összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.
nevelési-fejlesztési A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a
céljai
képességnek megfelelő magasságon.
Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása.
A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése.
Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű
gyakorlatok végrehajtásában.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika: az egyszerű
Torna (talajtorna, szertorna)
gépek
működési
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: támlázások törvényszerűségei,
előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. forgatónyomaték,
Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok egyensúly, reakcióerő,
Torna jellegű feladatok

2678

leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra,
különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe.
Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló
helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső
mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és
segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre.
Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak).
Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott
testtel. Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből
hason fekvésbe és vissza (lányoknak). Vetődés mellső
fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúknak). Ugrószekrény széltében
(lányoknak: 34 rész, fiúknak: 45 rész): guggolóátugrás.
Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, fiúknak 4–5 rész):
gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; felguggolás,
leterpesztés.
Függésgyakorlatok: akadályok leküzdése függésfeladatokkal.
Mászás kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon
felfelé és lefelé. Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen
(fiúknak). Magas gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés;
lendület előre zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés
hátsó lefüggésbe; homorított leugrás.
Egyensúlyozó gyakorlatok: magas gerendán, ferdén elhelyezett
padon: természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 1 m-es
gerenda (lányoknak): járások előre, hátra, oldalt különböző
kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggolásban.
Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetből.
Aerobik (lányoknak és fiúknak)
24 ütemű alaplépések): keresztlépés, bokszlépés , sarkonfordulás,
oldallendítés, lábszárlendítés, láblendítés.
2–4 ütemű alaplépések): térdlendítés szökkenéssel, saroklendítés
szökkenéssel, oldallendítés szökkenéssel, lábszárlendítés
szökkenéssel, harántszökdelés.
Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással; egyszerű
komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplázás.
Képességfejlesztés
Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és
gyűrűn végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az
ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódásképesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés fejlesztése egyensúlyozó szeren és/vagy gerendán
végezhető gyakorlatokkal, illetve azok variálásával. A váll, a kar
és a törzs erejének erősítése támaszhelyzetben és függésben
végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját testsúllyal
végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése céljából
(térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők, -hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító,
könyökízület-feszítők, -hajlítók). Erősítő és statikus nyújtó hatású
gyakorlatok variálása.
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hatásidő;
egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés.
Ének-zene:
tempó.

ritmus

és

Játékok, versengések
Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda,
ugrószekrény, zsámolyok) felhasználásával is.
Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör,
hullámzó vonal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű
feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test
izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás, a gerinc
izomegyensúlyának elősegítése a különböző támaszban és
függésben végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtógyakorlatok
összhangjának
megteremtésével.
A
tornajellegű
feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, áttételesen a
mindennapok biztonságos cselekvéseinek elősegítése.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak
koncentrikusan bővülő szaknyelvi ismeretei.
A sportágspecifikus önálló bemelegítés szempontjai.
A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról
alkotott mozgáskép pontosításához és az önkontroll
elősegítéséhez.
A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok
kiválasztásának és végrehajtásának alapismeretei.
A
helytelen
gyakorlat-végrehajtás
következményeinek
tudatosulása.
A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének
növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek.
A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és
lebonyolítás kérdései.
A feladat végrehajtások során az egymásnak nyújtott
segítségnyújtás és biztosítás módjainak verbális és gyakorlati
ismeretei.
Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás
és táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek.
Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, guggoló
vándormászás,
homorított
leugrás,
komplett
Kulcsfogalmak/ átugrás,
gyakorlatlánc/koreográfia, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés,
fogalmak
statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok

Előzetes tudás

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák.
Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás.
A dzsúdó elemi guruló- és esésgyakorlatai.
Néhány egyszerű önvédelmi fogás.
A test-test elleni küzdelem.
Az érzelmek és az agresszió szabályozása.
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Órakeret
10 óra

Mások teljesítményének elismerése.
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai.
A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és
gyakorlatban történő alkalmazása.
Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált
végrehajtása.
A tematikai egység Különböző
eséstechnikák
biztonságos
végrehajtása
társ
nevelési–fejlesztési közreműködésével is.
céljai
Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták
elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére.
Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása.
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.
Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
Önvédelem, önvédelmi fogások.
és
állampolgári
Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, hátsó ismeretek:
keleti
egykezes és kétkezes átkarolásból.
kultúrák.
Szabadulások fojtásfogásból.
Biológia-egészségtan:
izmok,
ízületek,
Grundbirkózás
Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző anatómiai ismeretek,
fogásokkal
(derékfogásból,
hónaljfogásból,
karlezárással, testi és lelki harmónia.
karfelütéssel stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos
súlyú partnerekkel.
Dzsúdó
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony,
talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra –
különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás,
hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd
oldalazó szökdeléssel. Zuhanó esések társ általi lökésből állásban
és mozgásban. Félvállas gurulás előre és hátra technikájának
elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva, állásból történő
végrehajtásig. Lépésből történő végrehajtás. Végrehajtás akadályok
felett (hason fekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő társak
felett.)
Képességfejlesztés
Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése természetes
mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő
gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelésekhordások, függeszkedések, húzások–tolások).
Játékok, versengések
Az állás- és földharc-küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok.
Földharc-játékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok.
Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, kiemelés
páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos súlyú
partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított elemeinek
alkalmazásával.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
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A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és
tompítások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása veszélyes
helyzetek esetére és a fenyegetettség elkerülésére.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról.
Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő
értékeinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi–
akarati tulajdonságok).
Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas
és kitartó emberek találnak védelmi eszközt.
A küzdősportok gyakorlásában az egészségi és élettani szabályok
megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, a helyes
táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése.
Az óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés segítségével
az elbizakodottság, a vigyázatlanság és a félelem legyőzése.
A küzdősportok, mint a magyar sport nemzetközi sikereinek
kiemelkedő képviselői.
Kulcsfogalmak/ Fogáskeresés, fogásbontás, leszorítás.
fogalmak
Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása
zenére.
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre
kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Sportjátékok
Gazdagabb sportjáték-technikai és taktikai készlet.
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A fejlesztés várt
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
eredményei a két
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
évfolyamos ciklus
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és
végén
elfogadása.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a
gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése.
Néhány sportjáték, sporttörténeti érdekesség ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a
tanult versenyszabályoknak megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a
lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
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Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának
jelenléte a torna jellegű mozgásokban.
Talajon és egy szeren növekvő önállóság jeleinek felmutatása a
gyakorlásban, gyakorlat–összeállításban.
A szekrény–és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek
megfelelő magasságon.
Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével való
összhangban.
Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok
végrehajtásában.
Alternatív környezetben űzhető sportok
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi
hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási
tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az
ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság.
A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra
hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő
alkalmazása.
A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi
gyakorlatok kontrollált végrehajtása társsal.
A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó
ismeretek, rutinok elsajátítása.
A sportszerűség melletti kitartás a győzni akarásban.
A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Alternatív környezetben űzhető sportok, és kötelező
Órakeret
délutáni sportfoglalkozások.
74 óra
Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái.
A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos
használata.
Előzetes tudás
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó
képessége közötti összefüggés ismerete.
A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és
környezettudatos viselkedési szabályai.
A játék- és sportkultúra gazdagítása a szabadidőben szórakozást és a
játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.
A tematikai egység
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi
nevelési-fejlesztési
hagyományokra épülő sportolási formák elsajátítása.
céljai
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
A szabadban végzett mozgások jelentőségének beláttatása.
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A környezettudatosság fontosságának felismertetése.
A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló
képesség fejlesztése.
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlesztése a testkultúra
hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával.
A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív
beállítódás fokozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Földrajz:
időjárási
Az évszaknak megfelelő és a helyi személyi, tárgyi ismeretek, tájékozódás,
körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok térképhasználat.
és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások,
gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli
labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal. Egyéb
szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. Aerobik, néptánc,
zumba.
Asztalitenisz folyosón és szabadban felállított asztalon.
Sportjátékok: kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás,
floorball.
Gyógytestnevelés. Szertorna.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
A szervezet edzettségének, ellenálló- és alkalmazkodóképességének
fokozása a természeti és környezeti hatásokkal. Az egészséges
életmóddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a környezettudatos
magatartás formálása. Az új sportági mozgásformák
megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése,
technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A
technikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek
tudatosításával prevenciós ismeretek átadása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az önálló és tudatos tanulás, gyakorlás ismérvei.
A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai.
A választott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros
mozdulatokkal
kapcsolatos
ismeretek.
Információk
a
sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő
öltözékről.
Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási
körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.
A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai.
A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át
tartó fizikai aktivitás alapismeretei.
A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. Rekreáció.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
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11.

12.

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

7–8. évfolyam
A felső tagozaton a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Olyan tudásról van
szó, melynek előnyeit észrevétlenül élvezik a mindennapok cselekvéseiben, motoros és
motivációs bázisa a rekreációs célú sporttevékenységeknek, és nem utolsó sorban utat mutat,
és utat nyit a tehetségesek előtt az élsport világába. Ez az életkor kiemelkedő szerepet játszik a
testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény
megalapozásában. Ebből a prioritást élvező szempontból a tartalom megjelenési formái és a
hozzájuk kapcsolódó módszerek is kulcstényezőnek számítanak. A 7–8. évfolyamra
összeállított helyi tanterv a sportági, illetve testgyakorlati ágak pszichomotoros tartalmai
mellett különös gondot fordít a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a
kognitív szférát érintő elméleti ismereteknek–természetszerűleg szoros összefüggésben a
motoros tartalommal. Így a tartalom szerves részei a személyi higiénével, a balesetek
megelőzésével, a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos
alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek. Az elméleti
tudásanyag része továbbá az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kulturálásával kapcsolatos
ismeretek köre.
A testnevelésóra minden mozzanata a felső tagozatban is magában rejti az erkölcsi
tulajdonságok fejlesztésének lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a
szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez csak meggyőző pedagógiai tevékenység
eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok az egyén és a közösség
érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok tisztelete
biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki számára
elérhető. Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság
elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas
munkavégzés és a mások teljesítménye iránti felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a
felelősségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A motoros közeg természete
megkívánja a társakkal való együttműködést, együttnevelés esetén a közösséghez tartozó
fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség.
Hazánk gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő
sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is
megmozgató eszköze. Ez a témakör minden tanulót megérint, és büszkeséggel tölt el, nem
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beszélve a sportban tehetséget mutató tanulókról. Esetükben már az 5. évfolyamtól kezdve
lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. Nincs is talán több olyan műveltségterülete
a közoktatásnak, amely hatékonyabb terepe lenne a demokráciára nevelésnek. Az
erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok normális kezelése alapvető elv és
gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A közös célért való együttműködést kínálja
a motoros oktatás megannyi szituációja. Az erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal
is, hogy felhívja a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó agresszióra, és elítéli azt, a
médiában megjelenő formái esetében is. Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet
kialakítani szinte lehetetlenség lenne a motoros cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A
motoros teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos pedagógiai módszer ebben az
életkorban. De a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe egyre inkább
felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakaszban a
tanulók már határozott véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről,
illetve magatartásáról. A testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és
sport műveltségterület célrendszerével. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából
minden közoktatási tantárgynak ki kell venni a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi
hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az életkori szakasz sajátosságainak megfelelően.
Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a
környezettudatosságot szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások
adnak lehetőséget. A kerettanterv szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását
tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és
funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. Ha ezt a két összetartozó elemet játékos, élményt
nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal realizáljuk, valamint
hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor a
sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg.
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg a 7–8. évfolyam
testnevelés-oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, valamint a test
kulturális ismeretek koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a testnevelő tanár által.
De nem elhanyagolható a kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából a szűk
értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár–tanuló kommunikáció milyensége, illetve a
tanulók kommunikációs lehetőségeinek biztosítása. Erre alkalom nyílik a tanórákon, többek
között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a játékszituációk megbeszélése,
a győzelmek–vereségek okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. keretében.
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Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához
kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása.
A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére a testnevelés és sport
természetéből adódóan ez az életkori szakasz is számtalan lehetőséget tartogat. Elég csak a
különböző foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési játékok,
sportjátékok csapatainak megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek
lebonyolításában való részvétel is önálló feladatmegoldást vár el a tanulóktól. Tanórán és
tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a
képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő területet, illetve feladatot. A kompetenciák és
a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése
egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati
kultúra fejlesztését, a felelősségvállalást másokért, az önkéntességet és a pályaorientáció
nevelési területek céljait is szolgálja.
A testnevelés–tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és
mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalmúak. Nagy hangsúlyt kell
fektetni a megjelenítés, a végrehajtás minőségére, mert ezek egyrészt az eredményesség
mutatói, másrészt a belső motiváció kiváltó hatásai lehetnek. Egy szemre is szép tornaelem
vagy labdás megoldás nagy hatással van az egyénre és a társakra egyaránt. Az esztétikai élmény
átélése, a kifejezőkészség kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést már
ebben az életkorban is.
A tehetséges tanulók sportág specifikus tudása az iskolai rendezvényekre, a diáksportba és
a versenysportba irányítással növekszik tovább. A tehetséggondozás a különböző szintű
versenyeken való részvétellel válik teljessé.
7–8. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Órakeret
24 óra
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny, gyors kialakítása.
A tanult rend-, illetve gimnasztikai gyakorlatok folyamatos,
pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású végrehajtása.
6–8gyakorlattal önállóan bemelegítés végrehajtása.
Relaxációs gyakorlatok ismerete.
A helyes testtartás.
Az alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
Természetes és nem természetes mozgásformák
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Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát szolgáló új
térformák, alakzatok kialakításában.
Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása.
Motoros tesztekkel mérhető fejlődés a kondicionális képességekben.
A gimnasztikai gyakorlatok, gyakorlatsorok zenével összhangban
A tematikai egység
történő végrehajtása.
nevelési-fejlesztési
A kreativitás kinyilvánítása önállóan összeállított gimnasztikai
céljai
gyakorlatfüzérrel.
Az erősítés, a nyújtás alapvető elveinek és egyszerű módszereinek
megismerése.
Igényesség a harmonikus, szép testtartás kialakításában.
A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek bővülése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: számolás,
Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása.
térbeli
tájékozódás,
A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, összehasonlítások.
alakzatok.
Mozgások
zárt
rendben,
alakzatváltozások.
Alakzatfelvételek járás és futás közben, a lépéshossz és a járás Biológia-egészségtan:
sebességének változtatásával.
testünk,
életműködéseink.
Gimnasztika
Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok Vizuális kultúra: tárgyformájában, szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos és
környezetkultúra,
feladatokkal és versengésekkel összekötve. Játékos és vizuális kommunikáció.
szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas-, szer- és kéziszergyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, ugrókötél-,
gumikötél- stb.). Nyújtó, lazító hatású, állóképességet fejlesztő
816
ütemű,
legalább
4
gyakorlatelemet
tartalmazó
szabadgyakorlatok és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető
gyakorlatok egyénileg, párban és csoportban végrehajtva, önálló
tervezéssel is. Zenére végzett összefüggő gimnasztikasor. Egyszerű
légző- és relaxációs gyakorlatok. A testtartás javítását szolgáló, az
ízületi mozgékonyságot és a törzs erejét növelő gimnasztikai
gyakorlatok.
Képességfejlesztés
Az alap állóképesség fejlesztése és a keringés fokozása futás
közben végzett feladatokkal. A kar- és a láb dinamikus erejének
növelése kéziszer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a gyakorlatok
kreatív alkalmazásának fejlesztése zenére végzett gyakorlatokkal.
Játékok, versengések
A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési
játékok, eszközzel is.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
A helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyensúlyának és a
medence középállásának automatizálását biztosító eszközökkel is
végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen ható
gyakorlatok. Relaxációs alapgyakorlatok. Motoros, illetve fittségi
tesztek végrehajtása.
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános bemelegítő gyakorlatok összeállításának szempontjai
és a bemelegítő blokkok főbb élettani hatásai.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő funkcionális erősítő
gyakorlatok ismeretei és végrehajtásuk szempontjai.
Az erősítés és nyújtás kapcsolata, alkalmazásuk módszerei.
Relaxációs technikák és prevenciós gyakorlatok szerepe az
egészségmegőrzésben.
A kamaszkori személyi higiénével kapcsolatok információk. A
tudatos higiénés magatartás ismérvei.
Az edzettség értelmezése és a rendszeres fizikai aktivitás szerepe az
edzettség megszerzésében és az egészségtudatos magatartásban.
Gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, egészségtudatos
Kulcsfogalmak/
magatartás, autogén tréning, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás,
fogalmak
terjedelem, időtartam, edzhetőség.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
36 óra
A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátításában
alkalmazott testnevelési játékok és játékos feladatok aktív és értő
végrehajtása.
A sportjátékok alapvető technikai készletének elsajátítása.
Előzetes tudás
Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos,
eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására.
A sportjátékok egyszerű játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása
a sportjátékokban.
A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása testnevelési
játékokban és a sportjátékban.
A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új elemek
elsajátítása és alkalmazása. Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek
megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő alkalmazása.
A tematikai egység A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció
nevelési-fejlesztési fejlődése.
céljai
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és
elfogadása.
Konfliktusok esetén a gondolatok, vélemények szóban történő
kifejezése és indokolása.
A sportjátékokat kísérő sportszerűtlenségek, deviáns magatartások
helyes megítélése.
A sportjátékok iránti érdeklődés megszilárdulása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: logika,
valószínűség–
Kosárlabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; számítás,
térbeli
cselezés induláskor és futás közben.
alakzatok,
Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok (normál tájékozódás.
méretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés félaktív, aktív védővel
Sportjátékok
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szemben játékos formában. Labdavezetés közben cselezés. Megállás,
sarkazás, labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, változatos
körülmények között. Kosárra dobások: dobócsel, indulócsel után
labdavezetés, fektetett dobás. Lepattanó labda megszerzése után
kosárra dobás. Fektetett dobás labdavezetésből, önpasszból, mindkét
oldalról. Átadások, átvételek: Átadás különböző irányba és
távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső átadással, pattintva is.
Páros lefutás egy védővel. Gyors indítás párokban.
Taktikai gyakorlatok:
Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó
védése. védekezés a labdavezetést befejező és a még labdát vezető
támadóval szemben.
Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, félaktív és aktív védővel;
létszámfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások.
Képességfejlesztés
Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda
nélküli és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával.
Koordinációs képességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a
pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás összehangolásának
kényszere okozta feltételek közötti feladat végrehajtásokkal. A
kognitív képességek fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativitás,
anticipáció stb.) az üres helyek, az előnyök felismerése, az ellenfél
általi akadályoztatás kezelése, a célba találás, az összjátékban való
részvétel eredményeként.
Játékok, versengések
A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése,
valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési
játékok alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés nélkül,
könnyített szabályokkal, a szabályok bővülő körének beépítésével.
Kosárra dobó versenyek.
Röplabdázás
Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesítése: az
alkar-, kosárérintés, felső ütőérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása
egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban.
Kosárérintés változatai: kosárérintés előre, alacsony és közepesen
magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre tett karikába,
kosárba, különböző magasságú zsinór felett.
Alsó egyenes nyitás: a mozgás végrehajtása a labda megütése nélkül,
egyénileg a fallal szemben a labda megütésével; párokban a
zsinór/háló 3 m-ről.
Alsó egyenes nyitás – nyitásfogadás: alkarérintéssel történő
nyitásfogadás gyakorlása párban,csoportokban, forgással.
Taktikai gyakorlatok: támadási alapformák.
Képességfejlesztés
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Vizuális
kultúra:
tárgyés
környezetkultúra,
vizuális
kommunikáció.
Fizika:
mozgások,
ütközések,
erő,
energia.
Biológia-egészségtan:
az emberi szervezet
működése,
energianyerési
folyamatok.
Erkölcstan:
magatartási
szabályok;
vélemények ütközése.

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagálóképesség,
gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, téri
tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felületeivel
történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportokban. Az
egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése csoportokban
végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatokkal, fordulatok és
helycserék végrehajtásával.
Mozdulatgyorsaság fejlesztése dobott labdák elérésére törekvéssel
különböző kiinduló helyzetből.
Játékok, versengések
Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményességének
javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalmazásával. 2:2,
3:3 elleni játék, a tanult érintések beiktatásával. Versengések
egyénileg és párokban különböző érintésekkel.
Kézilabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás,
irányváltoztatások, felugrások, leérkezések, cseles, megtévesztő
mozgások, fordulatok labda nélkül. A lábmunka csiszolása.
Indulócselek, le- és visszaforgások. Ütközések. Sáncolás helyben,
mozgással talajon és felugrással. Résekre helyezkedés. Esések –
tompítások.
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények
között irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek:
indulási–átadási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról
és hátulról érkező labda elkapása. Kapura lövések: talajról különböző
lendületszerzés után és felugrásból, passzív, félaktív és aktív védővel
szemben. Átlövés felugrással is. Kapura lövések cselezés után. Ejtés.
Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok
gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal.
Taktika: Egyéni taktika – betörések labda nélkül és labdával. A kapus
átívelése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és
csapattaktika: 1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés
emberfogással, 6:0-s és 5:1-es területvédekezéssel. Üres helyre
helyezkedés. Védőtől való elszakadás. Melléállásos elzárás. Gyors
indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen védelem ellen.
Ötletjáték. Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyezkedés.
Képességfejlesztés
A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző
feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlásával;
mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt fejlesztése: az
idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a mozgás
összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti feladat
végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a szabadtéren
különböző időjárási viszonyok között a játékelemek intenzív
gyakorlásával és mérkőzések játszásával.
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Játékok, versengések
A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése,
valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és testnevelési
játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézilabdajáték a
szabályok fokozatos bővítésével.
Labdarúgás
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső
és belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, -görgetés
haladás közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek
mindkét lábbal. Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő
távolságra, combbal, mellel. Rúgások: belső csüddel, teljes csüddel,
külső csüddel, állított labdával, mozgásból, oldalról és szemből
érkező labdával, különböző irányból érkező labdával. Dekázás
egyénileg, párokban csak lábbal, csak fejjel. Fejelés párokban.
Cselezés: testcsel, labdavezetésből labda elhúzása oldalra, rúgócsel.
Szerelés: alapszerelés – megelőző szerelés, labdaátvétel
megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, a labda
elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan.
Kapusmunka: guruló és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás
állított, lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása,
lábbal védés, kidobás.
Taktikai
gyakorlatok:
Gyors támadásba
felfejlődés
és
visszarendeződés. „Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés.
Emberfogás poszt szerint. Támadásban a védőtől való elszakadás,
üres helyre helyezkedés. Váltás védelemben. Egyből játék. 4:2 elleni
játék.
Képességfejlesztés
A komplex képességfejlesztés a technikai elemek sajátos ritmusánakdinamikájának kialakításával, valamint azok változatos, egyre
bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkényszer,
ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlásával.
Játékok, versengések
A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő játékos
feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meghatározott
szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 2:1 elleni játék.
Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és
csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések.
Mind a négy sportjátékra vonatkozóan:Versenyzés. Részvétel az
iskolai bajnokságban, a tehetséggondozás, sportágválasztás és az
utánpótlás nevelés elősegítése.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Balesetmegelőzés a sportjátékok játékelemeinek szabályos,
körültekintő végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával,
a sportszerűség szabályainak szem előtt tartásával.
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A sportjátékok szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható
technikai készletének valamint egyszerűsített játékformáinak
elsajátítása
A
szervek-szervrendszerek
működésének
fejlesztése
sportágspecifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai-taktikai
játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával a szabadtéren,
különböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett
sportágspecifikus motoros cselekvésekkel.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A sportjátékokban a kibővített játékelem–repertoár technikai
végrehajtására, a hibajavításra, a taktikai megoldásokra és hozzájuk
kapcsolódó játékszabályokra vonatkozó ismeretek.
A játék fejlődését szolgáló egyéni és csapattaktikai ismeretek.
A sportjátékszabályok körének bővítése és a képzettséghez igazodó
játékvezetési ismeretek.
A sportszerűség, a fair play és a szabálykövető magatartás fontossága
a sportjátékokban. A sportolói és a szurkolói magatartás pozitív és
negatív vonásai, a sporteseményekhez kapcsolódó durvaságok, az
agresszió helyes értelmezése.A sportjátékok kiemelkedő magyar
bázisai, nemzetközi sikerei.A sportjátékok rekreációs célú
felhasználási lehetőségei és szerepe az egészséges életmód
kialakításában.A sportjátékokkal kapcsolatos balesetvédelmi és
elsősegély–nyújtási ismeretek.
„Félaktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda,
befutás, páros lefutás, 1:1, 2:1 elleni játék. Felső egyenes nyitás, támadási
Kulcsfogalmak/ alapformák, 1:1, 2:2 elleni játék. Ütközés, sáncolás, eséstompítás,
önszöktetés, átlövés, ejtés, betörés, gyorsindítás. Rúgócsel, emberfogás,
Fogalmak
védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, partdobás.
Deviancia.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Atlétikai jellegű feladatok

Órakeret
21 óra

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság.
A rajtok mozgáselemeinek végrehajtása az indításjeleknek
megfelelően.
A futómozgás technikájának alkalmazása a vágta-, illetve a
tartósfutásban.
Előzetes tudás
Tapasztalat
a
nekifutás
távolságának
és
sebességének
megválasztásában.
Kislabdahajítás. A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
A kar- és láblendítés szerepe az el- és felugrások eredményességében.
Az atlétikai versenyek lényeges szabályai.
Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő elsajátítása
A tematikai egység és a versenyszabályoknak megfelelő alkalmazása.
nevelési-fejlesztési Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a
céljai
teljesítmények javulását megalapozó motoros képességekben mérhető
fejlődés elérése.
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A vágta- és a tartósfutás technikájának a mozgásmintához közelítő
bemutatása.
Ugrásoknál az optimális nekifutás, valamint az erőteljes kar- és
láblendítés kialakítása.
A hajításnál, lökésnél a lendületszerzés és kidobás összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének felismertetése.
Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai
mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
ritmusgyakorlatok,
Futások, rajtok
A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. ritmusok.
Térdelőrajt (féltalp)támaszból és/vagy rajtgépről. Rajtversenyek
állórajttal, térdelőrajttal 15–20 m-es távon. Repülő és fokozó Biológia-egészségtan:
futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek alkalmazásával 30– energianyerés,
60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokozatos növelésével. szénhidrátok,
zsírok,
Váltófutás játékosan és versenyszerűen, egykezes váltással. Tartós állóképesség,
erő,
futás a táv és az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, gyorsaság.
akadályokkal, átfutás akadályok felett.
Informatika:
táblázatok, grafikonok.
Szökdelések, ugrások
Szökdelő- és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások.
Helyből távolugrás. Távolugrás guggolótechnikával. A nekifutás, az Földrajz:
elugrás és a talajérés iskolázása (elugrósávból). Magasugrás átlépő térképismeret.
technikával. A nekifutás és a felugrás iskolázása.
Dobások
Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló
helyzetből tömött labdával célba is. Kislabdahajítás helyből öt
lépéssel, nekifutással hármas lépésritmusból. Kislabdahajítás célba.
Súlylökés helyből és becsúszással (jobb és bal kézzel is).
Képességfejlesztés
Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A
reakció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és
vágtafutásokkal. Az idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és
tempófutásokkal.
Gyorskoordinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel
végzett futásokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő
intenzitású tartós futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő
fejlesztése szökdelő- és ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint
sorozat el- és felugrásokkal. A dobóerő és dobóügyesség fejlesztése
tömöttlabda dobásokkal.
Játékok, versengések
Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban
elérhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok
és testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai
versenyszámokban lebonyolított versenyek.
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása.
Feladathelyzetek biztonságos megoldása, cselekvésminták
begyakorlása a szabadidőben és különböző terepen végzett tartós
futások, kocogások megalapozására. Levezetés, a szervezet
lecsillapítása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A rajtolás utáni fokozatosan növekvő és gyorsuló lépések, a lábak
és a karok aktív munkájának tudatosítása.
Az ugrások és dobások eredményes elsajátításához szükséges
erőközlés sajátosságai.
Az aerob munkavégzés lényege és az állóképesség fejlesztésében
betöltött szerepe.
Az akarati tényezők szerepének felismerése az állóképességet
igénylő teljesítményekben.
Alapvető ismeretek a terhelési összetevőkről.
Az atlétikai képzéssel kapcsolatos pozitív tulajdonságok fejlesztése.
Aerob állóképesség, váltózóna, egykezes alsó váltás, hármas lépésritmus,
Kulcsfogalmak/
vetés, súlylökés, ideg-izom kapcsolat, reagálógyorsaság, vágtagyorsaság,
fogalmak
terhelési összetevő.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
20 óra
A testtömeg feletti uralom a szükséges segítségadás biztosítása mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos
végrehajtása. Kötélmászás a képességnek megfelelő magasságig.
Egyensúlygyakorlatok a képességnek megfelelő magasságon, szükség
esetén segítségadás mellett.
Előzetes tudás
Az aerobik alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása, zenére
is.Hibajavítás, segítő kommunikációs légkör.
Balesetvédelmi tudás a tanultaknak megfelelően.
Segítségnyújtás a társaknak.
A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség a helyes
testtartás kialakítására, a koordinált mozgás és az erőközlés
összhangjának megteremtésére.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő gyakorlatok önálló
A tematikai egység összeállítása, összekötő elemek alkalmazásával.
nevelési-fejlesztési A szekrény- és a támaszugrások biztonságos végrehajtása, a
céljai
képességnek megfelelő magasságon.
Az aerobik gyakorlatok zenével összhangban történő végrehajtása.
A figyelemkoncentráció, az önkontroll és a kitartó képesség fejlődése.
Önállóság, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű
gyakorlatok végrehajtásában.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika: az egyszerű
Torna (talajtorna, szertorna)
gépek
működési
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: támlázások törvényszerűségei,
előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással is. forgatónyomaték,
Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadályok egyensúly, reakcióerő,
Torna jellegű feladatok
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leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, hátra,
különböző kiinduló helyzetből különböző befejező helyzetbe.
Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiinduló
helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső
mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és
segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre.
Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak).
Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott
testtel. Összefüggő talajgyakorlat. Csúsztatás nyújtott ülésből
hason fekvésbe és vissza (lányoknak). Vetődés mellső
fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúknak). Ugrószekrény széltében
(lányoknak: 34 rész, fiúknak: 45 rész): guggolóátugrás.
Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 34 rész, fiúknak 4–5 rész):
gurulóátfordulás a szekrényen talajról elugrással; felguggolás,
leterpesztés.
Függésgyakorlatok: akadályok leküzdése függésfeladatokkal.
Mászás kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon
felfelé és lefelé. Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen
(fiúknak). Magas gyűrű (fiúknak): alaplendület; zsugorlefüggés;
lendület előre zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés
hátsó lefüggésbe; homorított leugrás.
Egyensúlyozó gyakorlatok: magas gerendán, ferdén elhelyezett
padon: természetes és utánzó járások, futások, fordulatok. 1 m-es
gerenda (lányoknak): járások előre, hátra, oldalt különböző
kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggolásban.
Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetből.
Aerobik (lányoknak és fiúknak)
24 ütemű alaplépések): keresztlépés, bokszlépés , sarkonfordulás,
oldallendítés, lábszárlendítés, láblendítés.
2–4 ütemű alaplépések): térdlendítés szökkenéssel, saroklendítés
szökkenéssel, oldallendítés szökkenéssel, lábszárlendítés
szökkenéssel, harántszökdelés.
Alaplépések, lépéskombinációk irányváltoztatással; egyszerű
komplett gyakorlatlánc (koreográfia); zenére történő duplázás.
Képességfejlesztés
Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és
gyűrűn végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az
ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-, mozgásátállítódásképesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés fejlesztése egyensúlyozó szeren és/vagy gerendán
végezhető gyakorlatokkal, illetve azok variálásával. A váll, a kar
és a törzs erejének erősítése támaszhelyzetben és függésben
végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és talajon saját testsúllyal
végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése céljából
(térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők, -hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító,
könyökízület-feszítők, -hajlítók). Erősítő és statikus nyújtó hatású
gyakorlatok variálása.
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hatásidő;
egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés.
Ének-zene:
tempó.

ritmus

és

Játékok, versengések
Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda,
ugrószekrény, zsámolyok) felhasználásával is.
Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör,
hullámzó vonal.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű
feladatmegoldásokkal és az aerob munkavégzéssel. A test
izmainak arányos fejlesztése, a helyes testtartás, a gerinc
izomegyensúlyának elősegítése a különböző támaszban és
függésben végzett gyakorlatokkal, az erő- és nyújtógyakorlatok
összhangjának
megteremtésével.
A
tornajellegű
feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, áttételesen a
mindennapok biztonságos cselekvéseinek elősegítése.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A tornajellegű feladatmegoldásokhoz tartozó sportágak
koncentrikusan bővülő szaknyelvi ismeretei.
A sportágspecifikus önálló bemelegítés szempontjai.
A mozgáshibákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, a technikáról
alkotott mozgáskép pontosításához és az önkontroll
elősegítéséhez.
A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok
kiválasztásának és végrehajtásának alapismeretei.
A
helytelen
gyakorlat-végrehajtás
következményeinek
tudatosulása.
A helyes testtartásért felelős izmok-izomcsoportok erejének
növelésére és nyújtására vonatkozó alapismeretek.
A tornajellegű gyakorlatokkal kapcsolatos versenyrendezés és
lebonyolítás kérdései.
A feladat végrehajtások során az egymásnak nyújtott
segítségnyújtás és biztosítás módjainak verbális és gyakorlati
ismeretei.
Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás
és táplálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek.
Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, guggoló
vándormászás,
homorított
leugrás,
komplett
Kulcsfogalmak/ átugrás,
gyakorlatlánc/koreográfia, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés,
fogalmak
statikus nyújtás, szenzitív életkori szakasz.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok

Előzetes tudás

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák.
Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás.
A dzsúdó elemi guruló- és esésgyakorlatai.
Néhány egyszerű önvédelmi fogás.
A test-test elleni küzdelem.
Az érzelmek és az agresszió szabályozása.
2698

Órakeret
10 óra

Mások teljesítményének elismerése.
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai.
A grundbirkózás további technikájának, szabályainak elsajátítása és
gyakorlatban történő alkalmazása.
Az önvédelmi módok megismerése és gyakorlatainak kontrollált
végrehajtása.
A tematikai egység Különböző
eséstechnikák
biztonságos
végrehajtása
társ
nevelési–fejlesztési közreműködésével is.
céljai
Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták
elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére.
Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása.
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.
Ismeretek/Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem, társadalmi
Önvédelem, önvédelmi fogások.
és
állampolgári
Szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, hátsó ismeretek:
keleti
egykezes és kétkezes átkarolásból.
kultúrák.
Szabadulások fojtásfogásból.
Biológia-egészségtan:
izmok,
ízületek,
Grundbirkózás
Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző anatómiai ismeretek,
fogásokkal
(derékfogásból,
hónaljfogásból,
karlezárással, testi és lelki harmónia.
karfelütéssel stb.). Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos
súlyú partnerekkel.
Dzsúdó
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony,
talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra –
különböző kiinduló helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás,
hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd
oldalazó szökdeléssel. Zuhanó esések társ általi lökésből állásban
és mozgásban. Félvállas gurulás előre és hátra technikájának
elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva, állásból történő
végrehajtásig. Lépésből történő végrehajtás. Végrehajtás akadályok
felett (hason fekvésben, térdelőtámaszban elhelyezkedő társak
felett.)
Képességfejlesztés
Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése természetes
mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő
gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelésekhordások, függeszkedések, húzások–tolások).
Játékok, versengések
Az állás- és földharc-küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok.
Földharc-játékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok.
Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögékerülés, kiemelés
páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos súlyú
partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított elemeinek
alkalmazásával.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
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A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és
tompítások elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása veszélyes
helyzetek esetére és a fenyegetettség elkerülésére.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Átfogó ismeretek a szabálytalan és tilos fogásokról.
Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő
értékeinek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi–
akarati tulajdonságok).
Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, szorgalmas
és kitartó emberek találnak védelmi eszközt.
A küzdősportok gyakorlásában az egészségi és élettani szabályok
megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, a helyes
táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése.
Az óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés segítségével
az elbizakodottság, a vigyázatlanság és a félelem legyőzése.
A küzdősportok, mint a magyar sport nemzetközi sikereinek
kiemelkedő képviselői.
Kulcsfogalmak/ Fogáskeresés, fogásbontás, leszorítás.
fogalmak
Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása
zenére.
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre
kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Sportjátékok
Gazdagabb sportjáték-technikai és taktikai készlet.
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A fejlesztés várt
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
eredményei a két
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
évfolyamos ciklus
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és
végén
elfogadása.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a
gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése.
Néhány sportjáték, sporttörténeti érdekesség ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a
tanult versenyszabályoknak megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a
lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
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Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának
jelenléte a torna jellegű mozgásokban.
Talajon és egy szeren növekvő önállóság jeleinek felmutatása a
gyakorlásban, gyakorlat–összeállításban.
A szekrény–és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek
megfelelő magasságon.
Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével való
összhangban.
Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok
végrehajtásában.
Alternatív környezetben űzhető sportok
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi
hagyományokra épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási
tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik területén.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az
ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság.
A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra
hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő
alkalmazása.
A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi
gyakorlatok kontrollált végrehajtása társsal.
A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó
ismeretek, rutinok elsajátítása.
A sportszerűség melletti kitartás a győzni akarásban.
A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Alternatív környezetben űzhető sportok, és kötelező
Órakeret
délutáni sportfoglalkozások.
74 óra
Az alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikái.
A tanult sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos
használata.
Előzetes tudás
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó
képessége közötti összefüggés ismerete.
A természeti környezetben sportok egészségvédelmi és
környezettudatos viselkedési szabályai.
A játék- és sportkultúra gazdagítása a szabadidőben szórakozást és a
játékélményt nyújtó új sportágak mozgásanyagának megismerésével.
A tematikai egység
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágak és népi
nevelési-fejlesztési
hagyományokra épülő sportolási formák elsajátítása.
céljai
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátítása.
A szabadban végzett mozgások jelentőségének beláttatása.
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A környezettudatosság fontosságának felismertetése.
A természeti/környezeti hatásokkal szembeni alkalmazkodó, ellenálló
képesség fejlesztése.
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlesztése a testkultúra
hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajátításával.
A szabadidőben rekreációs céllal végzett fizikai aktivitás iránti pozitív
beállítódás fokozása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Földrajz:
időjárási
Az évszaknak megfelelő és a helyi személyi, tárgyi ismeretek, tájékozódás,
körülményekhez, feltételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok térképhasználat.
és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások,
gurítások különféle eszközökkel; hálót igénylő és háló nélküli
labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal. Egyéb
szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek. Aerobik, néptánc,
zumba.
Asztalitenisz folyosón és szabadban felállított asztalon.
Sportjátékok: kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás,
floorball.
Gyógytestnevelés. Szertorna.
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés
A szervezet edzettségének, ellenálló- és alkalmazkodóképességének
fokozása a természeti és környezeti hatásokkal. Az egészséges
életmóddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a környezettudatos
magatartás formálása. Az új sportági mozgásformák
megismerésével a motoros cselekvésbiztonság növelése,
technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek megelőzése. A
technikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek
tudatosításával prevenciós ismeretek átadása.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az önálló és tudatos tanulás, gyakorlás ismérvei.
A választott aktivitás kellékei, játék- és versenyszabályai.
A választott aktivitás helyes kivitelezésével és a testi épségre káros
mozdulatokkal
kapcsolatos
ismeretek.
Információk
a
sporteszközökről, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő
öltözékről.
Ismeretek a szabadtéren különböző évszakokban és időjárási
körülmények között történő sportolás egészségvédő hatásairól.
A környezetkímélő magatartás főbb kritériumai.
A rekreáció alapértelmezése, életkori sajátosságai és az életen át
tartó fizikai aktivitás alapismeretei.
A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. Rekreáció.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
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11.

12.

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

9–12. évfolyam
A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a korosztály kritikus gondolkodására
alapozva – ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés
alkalmazásához szükséges ismereteket és a mozgásos tevékenységeket, és az ehhez tartozó
kompetenciákat. Ebben a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a NAT-nak
megfelelő, összegző sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás
tartalmait. Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás helyes aránya, a választás kialakítása a saját előnyben részesített rekreációs
terület irányába, és az azokkal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A
műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét,
felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában tárgyi
tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan
befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és
elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanulónak a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképességét és nem a mozgásreprodukáló képességét
fejlesztjük. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett
a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális
motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültség levezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az

elvárt

célállapotban

a

középfokú

tanulmányait

befejező

fiatal

képes

a

mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges
életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok,
sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet
fordít a belső, didaktikai differenciálásra. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek
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különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő
munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési
folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros
tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és
lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap a
környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik
az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és
rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul a társas
viszonyokba ágyazott személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok arra, hogy a sportbeli
személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen megélt, a közösségi és
minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása,
amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói
szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a
tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az
alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az életkorban már
tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy
a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az
egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett gondolkodva
és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan,
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határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott
segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az
általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári
kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók
nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és képesek legyenek
az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését és
a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai információk,
szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni a saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel
és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén
tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami
rávezeti őket arra, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az
élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek
sokaságában fel tudják használni.
A sport–és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgás kivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon,
a diáksport egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A műveltségterületei
tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő szintű edzéseken,
versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör biztosítása az
intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
9–10-11. évfolyam
Tematikai egység/
Órakeret
Sportjátékok
Fejlesztési cél
40 óra
Előzetes tudás
Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
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Aktív, figyelmes és igyekvő részvétel az előkészítő játékokban,
gyakorlásban, sportjátékokban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret alkalmazása, bővítése.
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
A tematikai egység
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros
nevelési-fejlesztési
szinten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az
céljai
ellenfél tisztelete szempontjából is.
A magyar sport nemzetközi sikereinek megismerése, értékelése során a
kritikai gondolkodás és a nemzeti öntudat erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: logika,
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és valószínűségszámítás,
testnevelési játékok.
térbeli
alakzatok,
A tanult labda nélkül végzett mozgások – szlalomfutások, vágták, tájékozódás.
irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások
páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, Vizuális kultúra: tárgyjátékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. A és környezetkultúra,
technikai jellegű alapmozgások nagyszámú variációja változó vizuális
irányokban, sebességnöveléssel.
kommunikáció.
Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy–két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, egyéb célirányos
játékvariációk. A mozgástanulást segítő eszközök használata
(szemüveg, célkeret stb.).
Bemelegítés labdajáték-foglalkozásra – részleges tanári irányítással
Egy bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell tartalmai: labda nélküli és
labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, sportjátékspecifikus futó-ugrómozgások, labdavezetések variációi helyben és
haladással, páros, kiscsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték
specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
Fizika:
mozgások,
Kosárlabdázás
Technikai elemek
ütközések,
erő,
Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, gyors energia.
irányváltoztatásokkal, csökkenő hibaszázalékkal végrehajtott
technikai elemek.
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, Biológia–egészségtan:
változatos körülmények között, meghatározott helyen és időben is, az emberi szervezet
csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetésből, működése,
illetve kapott labdával ráfordulással. Középtávoli dobás helyből.
energianyerési
Taktikai elemekEmberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális folyamatok.
feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás,
lepattanó labda elfogása).
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Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben
azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának beépítése a
teljes létszámú játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal.
Ötletjáték támadásban.
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre
törekvés
indulócselekkel
mindkét
irányba.
A
kapus
mozgástechnikája.
Labdakezelési gyakorlatok 234–es csoportokban, 12 kézzel. Test
mögötti átadások. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bedőléssel,
bevetődéssel.
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás
befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból.
Beállós játék.Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés
talajon és levegőben. A test-test elleni játék a támadásban és a
védelemben. Ötletjáték.
Labdarúgás
Technikai
elemek
gyakorlása
a
labdás
koordináció
továbbfejlesztésével.
A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének
variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb
ismétlésszámban történő végrehajtásával.
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások
különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások
talajon.
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel.
Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan.
Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással.
Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal.
Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban,
pontossággal,
folyamatossággal,
csökkenő
hibaszázalékkal.
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó
labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések
váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés. A felső egyenes
nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és
különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól.
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A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával.
Esések és tompítások előkészítése, rávezető feladatok.
Taktikai gyakorlatok Helyezkedés támadásban.
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem
nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos
támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:
A különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és
gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített
játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
Taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll.
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a
tevékenység természetes velejárója.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. Az egyéni
és társas ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros
képességek és alapvető fejlesztési módszerek.
A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
ráfordulás, befutás, hármas-nyolcas, ütés-sáncolás fedezése, eséstompítás,
Kulcsfogalmak/
bevetődéses-bedőléses
lövés,
sportágspecifikus
bemelegítés,
fogalmak
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Órakeret
Torna jellegű feladatok
Fejlesztési cél
22 óra
Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló, rendezett bemutatása.
Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások összehangolása a
Előzetes tudás
zenével. A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli
segítségadás. A szabályok érthető megfogalmazása. A torna jellegű
sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
A tematikai egység Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során
nevelési-fejlesztési a reális énkép további alakítása.
céljai
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A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén
a tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló alkalmazás
motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén
belül.Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további
javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a
koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának a továbbfejlesztése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika: egyenes vonalú
mozgás,
periodikus
Gimnasztika
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
mozgás,
gravitáció,
Alakzatok,
mozgások
zárt
rendben,
alakzatváltozások. tömegvonzás, hatás–
Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellenhatás törvénye.
ellenvonulásban.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása
816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint
(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító), arányosan, minden testrész
mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok
kiválasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok
összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével.
Aerob állóképesség–fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel.
Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az
egyensúlyozás
továbbfejlesztésére
a
statikus
helyzetek
időtartamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus
mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító célirányos
kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren:
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések,
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felállások. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető
eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése–
differenciáltan. Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az
elemkapcsolatokban, gyakorlatokban.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek
támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés,
támlázás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési
leugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- s lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, homorított leugrás.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, lendület előre-hátra függésben, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése,
az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor
megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok gyakorlása, az 5–8.
osztályban tanultak továbbfejlesztése.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkronra törekvés
a zenével és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések
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Fizika: az egyszerű
gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Ének-zene: ritmus és
tempó.

karmozgásokkal.
Összetett
kombinációik
4–8
ütemben,
aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(2030 s folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével. Aerobik bemutatók az osztályon belül.
.ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Etika:
társas
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek viselkedés, önismeret,
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás énkép,
jellem,
értelmezésében.
önreflexió, kooperatív
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az munka.
ezzel
kapcsolatos
félelmek,
szorongások,
frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
vállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi
kifejezés,
tornaelem,
vezényszó,
aszimmetrikus
elemkapcsolat, szinkron, precizitás, elemkombináció.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Atlétika jellegű feladatok
Fejlesztési cél
24 óra
A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt
kar- és lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási
Előzetes tudás
tapasztalat. Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája.
Kislabdahajítás nekifutással, 3 lépéses technikával.
Lökőmozdulat oldalfelállásból.
Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai
törvényszerűségek ismerete. Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett
szakági technikákban.
A tematikai egység
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
nevelési-fejlesztési
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű
céljai
technikával az egyéni teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
ritmusgyakorlatok.
Futások, rajtok
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok, gyorsabban, Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Tartós és résztávos állóképesség- aerob,
anaerob
fejlesztő módszerek gyakorlása.
energianyerés,
A sportági technika gyakorlása
szénhidrátok, zsírok
A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika bontása, hipoxia, VO2
megkülönböztetése. Futások 30–60 m-en. A térdelőrajt szabályos max.,
állóképesség,
végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. A tartós futás erő, gyorsaság.
technikájának kontrollja, a tartós futás egyéni sebességének
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kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében, a távnak
megfelelő egyéni iram kialakításával.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozat elugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az „aktív elugrás” értelmezése. Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb,
kar megfelelő mozgásának összehangolása. A lépő távolugró
technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái
nagyobb elugró terület kijelölése mellett.
Magasugrás guruló és átlépő technikával, ugrások magasságra
törekvés nélkül.Az átlépő technika végrehajtása 5–7 lépéses köríven
történő nekifutással.
A floptechnika gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett
lépésszámmal. Az egyéni technika választásának és nekifutó
távolság kialakításának próbái kötelezően előírt növekvő
teljesítményre törekvés nélkül.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal (erőgépekkel).A sportági technika
gyakorlásaCélba és távolságra dobások hajító-, lökőmozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéni, sor- és váltóversenyek
gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok
futófeladatokkal. Távolugróversenyek helyből és egyéni
nekifutással. Magasugróversenyek egyéni nekifutással (érintő
ugrások). Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő
feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és
szökdelésekkel.
Kislabdahajító versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő
versenyek. Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések.
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások,
dobások végzése és a versenyek előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek szabályainak ismerete.
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete.
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Informatika:
táblázatok, grafikonok.
Fizika:
hajítások.

gyorsulás,

A nekifutás és elugrás jellemzőinek ismerete távol–és
magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A
dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, hatás-ellenhatás,
fogalmak
belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/ Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek tanórán és Órakeret
Fejlesztési cél
a kötelező délutáni sportfoglalkozásokon.
59 óra
Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. Balesetmentesen végzett,
kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
Előzetes tudás
A természetben űzhető sportok alapszabályai. A legfőbb balesetvédelmi
és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.
Két választott sportági mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés
elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren,
A tematikai egység különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással,
nevelési-fejlesztési mérkőzések játszásával.
céljai
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás,
elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen
foglalkozások által. Az élményszerű játékkal és a sokoldalú
játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának
bővítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Földrajz:
időjárási
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább kettő az 5–8. ismeretek,
osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehetőségek tájékozódás,
adta egyéb alternatív, szabadidős sportok, táncos mozgásformák térképhasználat.
közül. Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető
sportok ismereteinek, alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése.
A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás laza tanári
kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása a sportjátékokban.
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
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Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez elengedhetetlen
felelős döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
A transzferáló képesség fejlesztése, a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság–vakmerőség, közlekedési
fogalmak
szabály.
Tematikai egység/
Órakeret
Önvédelem és küzdősportok
Fejlesztési cél
12 óra
A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó
nevelési-fejlesztési küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok
céljai
tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére
és a szabályok elfogadására szoktatás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG.
Történelem,
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
társadalmi
és
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, állampolgári
gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek ismeretek:
keleti
megerősítése, amelyek alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb kultúrák.
gyakorlatok végrehajtására.
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő Biológia-egészségtan:
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi izmok,
ízületek
és élettani szabályok betartása.
mozgékonysága,
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan.
anatómiai ismeretek,
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és testi és lelki harmónia.
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját
képességek figyelembevétele mellett történik.
Etika: a másik ember
tiszteletben tartása.
Grundbirkózás
Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása,
cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése,
megoldása. Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása,
mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
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A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó
erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel.
Technikák: Alapfogás. .Félvállas gurulás előre és hátra technikájának
elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő
végrehajtásig. futásból történő végrehajtás (akadályok felett,
zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át)
Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása.
Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása.
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását
befolyásoló alapvető motoros képességek életkorhoz igazított
fejlesztési eljárásai–természetes mozgásokkal küzdőfeladatok,
küzdőjátékok.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése. A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű
magatartás mellett.
Néhány elv és bölcselet ismerete a keleti mesterek tanításaiból.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat-küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon, állásküzdelem.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Egészségkultúra – prevenció
Fejlesztési cél
29 óra
Légző-, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctornagyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok.
Az autogén tréning ismerete.A prevenció tágabb értelmezése.
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége,
Előzetes tudás
szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése. A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai egység
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
nevelési-fejlesztési
egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések
rugalmasan bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
ismeretek az emberi
Bemelegítés
test
működéséről,
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Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, aerobterhelés,
hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a gerincferdülés.
sérülésmentes sporttevékenységre.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok
és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel.
Játékok testtartásjavító feladatokkal.
Edzés, terhelés
A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciója
néhány gyakorlata.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett,
és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső
érték stb.).Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása,
hatása a terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 46 feladattal.
Motoros tesztek központi előírás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése
– összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stresszoldó és progresszív relaxációs gyakorlatok:
A technikák használata az egyén tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az
okozati összefüggés egyszerű magyarázata.
A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák
jelentősége a bemelegítés szempontjából. Az autogén tréning,
progresszív relaxáció értelmezése.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
Törekvés önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker
átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés
értelmezése a teljesítmény részeként.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
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A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a saját és a társak egészséges életmódja
iránt.
Nyugalmi pulzus, munkapulzus, köredzés, intenzitás, ismétlésszám,
Kulcsfogalmak/
testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia,
fogalmak
gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlása.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Játék egyre bővülő versenyszabály-készlettel.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyise,
minősége oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj- és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolatok
A fejlesztés várt összeállítása.
eredményei
a Célszerű
gyakorlási
és
gyakorlásszervezési
formációk,
három évfolyamos versenyszituációk, versenyszabályok ismerete.
ciklus végén
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
elemi tájékozottság.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként
önmagához
mérten
javuló
futó-,
ugró-,
dobóteljesítmény.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor,
gördüléskor.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban.
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Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem és szabadulás a fogásból.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, valamint a gerinc és az ízületek
védelme legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi
paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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11.

12.

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

9–12. évfolyam
A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a korosztály kritikus gondolkodására
alapozva – ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés
alkalmazásához szükséges ismereteket és a mozgásos tevékenységeket, és az ehhez tartozó
kompetenciákat. Ebben a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a NAT-nak
megfelelő, összegző sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás
tartalmait. Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás helyes aránya, a választás kialakítása a saját előnyben részesített rekreációs
terület irányába, és az azokkal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A
műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét,
felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában tárgyi
tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan
befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és
elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanulónak a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképességét és nem a mozgásreprodukáló képességét
fejlesztjük. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett
a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális
motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültség levezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az

elvárt

célállapotban

a

középfokú

tanulmányait

befejező

fiatal

képes

a

mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges
életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok,
sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet
fordít a belső, didaktikai differenciálásra. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek
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különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő
munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési
folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros
tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és
lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap a
környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik
az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és
rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul a társas
viszonyokba ágyazott személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok arra, hogy a sportbeli
személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen megélt, a közösségi és
minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása,
amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói
szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a
tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az
alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az életkorban már
tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy
a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az
egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett gondolkodva
és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan,
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határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott
segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az
általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári
kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók
nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és képesek legyenek
az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését és
a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai információk,
szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni a saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel
és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén
tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami
rávezeti őket arra, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az
élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek
sokaságában fel tudják használni.
A sport–és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgás kivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon,
a diáksport egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A műveltségterületei
tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő szintű edzéseken,
versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör biztosítása az
intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
9–10-11. évfolyam
Tematikai egység/
Órakeret
Sportjátékok
Fejlesztési cél
40 óra
Előzetes tudás
Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
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Aktív, figyelmes és igyekvő részvétel az előkészítő játékokban,
gyakorlásban, sportjátékokban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret alkalmazása, bővítése.
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
A tematikai egység
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros
nevelési-fejlesztési
szinten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az
céljai
ellenfél tisztelete szempontjából is.
A magyar sport nemzetközi sikereinek megismerése, értékelése során a
kritikai gondolkodás és a nemzeti öntudat erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: logika,
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és valószínűségszámítás,
testnevelési játékok.
térbeli
alakzatok,
A tanult labda nélkül végzett mozgások – szlalomfutások, vágták, tájékozódás.
irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások
páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, Vizuális kultúra: tárgyjátékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. A és környezetkultúra,
technikai jellegű alapmozgások nagyszámú variációja változó vizuális
irányokban, sebességnöveléssel.
kommunikáció.
Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy–két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, egyéb célirányos
játékvariációk. A mozgástanulást segítő eszközök használata
(szemüveg, célkeret stb.).
Bemelegítés labdajáték-foglalkozásra – részleges tanári irányítással
Egy bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell tartalmai: labda nélküli és
labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, sportjátékspecifikus futó-ugrómozgások, labdavezetések variációi helyben és
haladással, páros, kiscsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték
specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
Fizika:
mozgások,
Kosárlabdázás
Technikai elemek
ütközések,
erő,
Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, gyors energia.
irányváltoztatásokkal, csökkenő hibaszázalékkal végrehajtott
technikai elemek.
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, Biológia–egészségtan:
változatos körülmények között, meghatározott helyen és időben is, az emberi szervezet
csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetésből, működése,
illetve kapott labdával ráfordulással. Középtávoli dobás helyből.
energianyerési
Taktikai elemekEmberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális folyamatok.
feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás,
lepattanó labda elfogása).
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Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben
azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának beépítése a
teljes létszámú játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal.
Ötletjáték támadásban.
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre
törekvés
indulócselekkel
mindkét
irányba.
A
kapus
mozgástechnikája.
Labdakezelési gyakorlatok 234–es csoportokban, 12 kézzel. Test
mögötti átadások. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bedőléssel,
bevetődéssel.
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás
befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból.
Beállós játék.Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés
talajon és levegőben. A test-test elleni játék a támadásban és a
védelemben. Ötletjáték.
Labdarúgás
Technikai
elemek
gyakorlása
a
labdás
koordináció
továbbfejlesztésével.
A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének
variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb
ismétlésszámban történő végrehajtásával.
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások
különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások
talajon.
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel.
Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan.
Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással.
Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal.
Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban,
pontossággal,
folyamatossággal,
csökkenő
hibaszázalékkal.
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó
labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések
váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés. A felső egyenes
nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és
különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól.
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A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával.
Esések és tompítások előkészítése, rávezető feladatok.
Taktikai gyakorlatok Helyezkedés támadásban.
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem
nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos
támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:
A különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és
gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített
játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
Taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll.
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a
tevékenység természetes velejárója.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. Az egyéni
és társas ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros
képességek és alapvető fejlesztési módszerek.
A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
ráfordulás, befutás, hármas-nyolcas, ütés-sáncolás fedezése, eséstompítás,
Kulcsfogalmak/
bevetődéses-bedőléses
lövés,
sportágspecifikus
bemelegítés,
fogalmak
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Órakeret
Torna jellegű feladatok
Fejlesztési cél
22 óra
Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló, rendezett bemutatása.
Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások összehangolása a
Előzetes tudás
zenével. A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli
segítségadás. A szabályok érthető megfogalmazása. A torna jellegű
sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
A tematikai egység Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során
nevelési-fejlesztési a reális énkép további alakítása.
céljai
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A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén
a tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló alkalmazás
motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén
belül.Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további
javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a
koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának a továbbfejlesztése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika: egyenes vonalú
mozgás,
periodikus
Gimnasztika
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
mozgás,
gravitáció,
Alakzatok,
mozgások
zárt
rendben,
alakzatváltozások. tömegvonzás, hatás–
Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellenhatás törvénye.
ellenvonulásban.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása
816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint
(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító), arányosan, minden testrész
mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok
kiválasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok
összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével.
Aerob állóképesség–fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel.
Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az
egyensúlyozás
továbbfejlesztésére
a
statikus
helyzetek
időtartamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus
mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító célirányos
kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren:
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések,
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felállások. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető
eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése–
differenciáltan. Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az
elemkapcsolatokban, gyakorlatokban.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek
támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés,
támlázás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési
leugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- s lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, homorított leugrás.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, lendület előre-hátra függésben, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése,
az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor
megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok gyakorlása, az 5–8.
osztályban tanultak továbbfejlesztése.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkronra törekvés
a zenével és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések
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Fizika: az egyszerű
gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Ének-zene: ritmus és
tempó.

karmozgásokkal.
Összetett
kombinációik
4–8
ütemben,
aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(2030 s folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével. Aerobik bemutatók az osztályon belül.
.ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Etika:
társas
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek viselkedés, önismeret,
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás énkép,
jellem,
értelmezésében.
önreflexió, kooperatív
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az munka.
ezzel
kapcsolatos
félelmek,
szorongások,
frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
vállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi
kifejezés,
tornaelem,
vezényszó,
aszimmetrikus
elemkapcsolat, szinkron, precizitás, elemkombináció.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Atlétika jellegű feladatok
Fejlesztési cél
24 óra
A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt
kar- és lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási
Előzetes tudás
tapasztalat. Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája.
Kislabdahajítás nekifutással, 3 lépéses technikával.
Lökőmozdulat oldalfelállásból.
Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai
törvényszerűségek ismerete. Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett
szakági technikákban.
A tematikai egység
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
nevelési-fejlesztési
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű
céljai
technikával az egyéni teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
ritmusgyakorlatok.
Futások, rajtok
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok, gyorsabban, Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Tartós és résztávos állóképesség- aerob,
anaerob
fejlesztő módszerek gyakorlása.
energianyerés,
A sportági technika gyakorlása
szénhidrátok, zsírok
A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika bontása, hipoxia, VO2
megkülönböztetése. Futások 30–60 m-en. A térdelőrajt szabályos max.,
állóképesség,
végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. A tartós futás erő, gyorsaság.
technikájának kontrollja, a tartós futás egyéni sebességének
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kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében, a távnak
megfelelő egyéni iram kialakításával.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozat elugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az „aktív elugrás” értelmezése. Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb,
kar megfelelő mozgásának összehangolása. A lépő távolugró
technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái
nagyobb elugró terület kijelölése mellett.
Magasugrás guruló és átlépő technikával, ugrások magasságra
törekvés nélkül.Az átlépő technika végrehajtása 5–7 lépéses köríven
történő nekifutással.
A floptechnika gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett
lépésszámmal. Az egyéni technika választásának és nekifutó
távolság kialakításának próbái kötelezően előírt növekvő
teljesítményre törekvés nélkül.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal (erőgépekkel).A sportági technika
gyakorlásaCélba és távolságra dobások hajító-, lökőmozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéni, sor- és váltóversenyek
gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok
futófeladatokkal. Távolugróversenyek helyből és egyéni
nekifutással. Magasugróversenyek egyéni nekifutással (érintő
ugrások). Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő
feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és
szökdelésekkel.
Kislabdahajító versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő
versenyek. Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések.
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások,
dobások végzése és a versenyek előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek szabályainak ismerete.
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete.
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Informatika:
táblázatok, grafikonok.
Fizika:
hajítások.

gyorsulás,

A nekifutás és elugrás jellemzőinek ismerete távol–és
magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A
dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, hatás-ellenhatás,
fogalmak
belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/ Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek tanórán és Órakeret
Fejlesztési cél
a kötelező délutáni sportfoglalkozásokon.
59 óra
Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. Balesetmentesen végzett,
kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
Előzetes tudás
A természetben űzhető sportok alapszabályai. A legfőbb balesetvédelmi
és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.
Két választott sportági mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés
elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren,
A tematikai egység különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással,
nevelési-fejlesztési mérkőzések játszásával.
céljai
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás,
elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen
foglalkozások által. Az élményszerű játékkal és a sokoldalú
játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának
bővítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Földrajz:
időjárási
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább kettő az 5–8. ismeretek,
osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehetőségek tájékozódás,
adta egyéb alternatív, szabadidős sportok, táncos mozgásformák térképhasználat.
közül. Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető
sportok ismereteinek, alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése.
A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás laza tanári
kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása a sportjátékokban.
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
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Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez elengedhetetlen
felelős döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
A transzferáló képesség fejlesztése, a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság–vakmerőség, közlekedési
fogalmak
szabály.
Tematikai egység/
Órakeret
Önvédelem és küzdősportok
Fejlesztési cél
12 óra
A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó
nevelési-fejlesztési küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok
céljai
tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére
és a szabályok elfogadására szoktatás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG.
Történelem,
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
társadalmi
és
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, állampolgári
gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek ismeretek:
keleti
megerősítése, amelyek alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb kultúrák.
gyakorlatok végrehajtására.
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő Biológia-egészségtan:
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi izmok,
ízületek
és élettani szabályok betartása.
mozgékonysága,
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan.
anatómiai ismeretek,
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és testi és lelki harmónia.
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját
képességek figyelembevétele mellett történik.
Etika: a másik ember
tiszteletben tartása.
Grundbirkózás
Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása,
cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése,
megoldása. Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása,
mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
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A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó
erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel.
Technikák: Alapfogás. .Félvállas gurulás előre és hátra technikájának
elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő
végrehajtásig. futásból történő végrehajtás (akadályok felett,
zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át)
Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása.
Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása.
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását
befolyásoló alapvető motoros képességek életkorhoz igazított
fejlesztési eljárásai–természetes mozgásokkal küzdőfeladatok,
küzdőjátékok.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése. A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű
magatartás mellett.
Néhány elv és bölcselet ismerete a keleti mesterek tanításaiból.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat-küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon, állásküzdelem.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Egészségkultúra – prevenció
Fejlesztési cél
29 óra
Légző-, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctornagyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok.
Az autogén tréning ismerete.A prevenció tágabb értelmezése.
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége,
Előzetes tudás
szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése. A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai egység
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
nevelési-fejlesztési
egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések
rugalmasan bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
ismeretek az emberi
Bemelegítés
test
működéséről,
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Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, aerobterhelés,
hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a gerincferdülés.
sérülésmentes sporttevékenységre.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok
és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel.
Játékok testtartásjavító feladatokkal.
Edzés, terhelés
A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciója
néhány gyakorlata.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett,
és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső
érték stb.).Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása,
hatása a terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 46 feladattal.
Motoros tesztek központi előírás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése
– összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stresszoldó és progresszív relaxációs gyakorlatok:
A technikák használata az egyén tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az
okozati összefüggés egyszerű magyarázata.
A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák
jelentősége a bemelegítés szempontjából. Az autogén tréning,
progresszív relaxáció értelmezése.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
Törekvés önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker
átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés
értelmezése a teljesítmény részeként.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
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A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a saját és a társak egészséges életmódja
iránt.
Nyugalmi pulzus, munkapulzus, köredzés, intenzitás, ismétlésszám,
Kulcsfogalmak/
testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia,
fogalmak
gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlása.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Játék egyre bővülő versenyszabály-készlettel.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyise,
minősége oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj- és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolatok
A fejlesztés várt összeállítása.
eredményei
a Célszerű
gyakorlási
és
gyakorlásszervezési
formációk,
három évfolyamos versenyszituációk, versenyszabályok ismerete.
ciklus végén
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
elemi tájékozottság.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként
önmagához
mérten
javuló
futó-,
ugró-,
dobóteljesítmény.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor,
gördüléskor.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban.
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Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem és szabadulás a fogásból.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, valamint a gerinc és az ízületek
védelme legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi
paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

11. évfolyam
Tantárgy:

Testnevelés
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
2017.09.01.

7.

8.

9.

10.
2738

11.

12.

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

9–12. évfolyam
A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a korosztály kritikus gondolkodására
alapozva – ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés
alkalmazásához szükséges ismereteket és a mozgásos tevékenységeket, és az ehhez tartozó
kompetenciákat. Ebben a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásai és a NAT-nak
megfelelő, összegző sportműveltség, sportágismeret határozzák meg a tanulás-tanítás
tartalmait. Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás, a
tanulás és mozgás helyes aránya, a választás kialakítása a saját előnyben részesített rekreációs
terület irányába, és az azokkal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A
műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét,
felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját.
A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában tárgyi
tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan
befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és
elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében inkább a tanulónak a változó
körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképességét és nem a mozgásreprodukáló képességét
fejlesztjük. A különböző testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett
a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális
motivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra,
párválasztás, kikapcsolódás, feszültség levezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás,
teljesítménykontroll, sportolási divatok.
Az

elvárt

célállapotban

a

középfokú

tanulmányait

befejező

fiatal

képes

a

mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati
ágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges
életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok,
sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok során a
legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet
fordít a belső, didaktikai differenciálásra. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek
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különbözősége, a motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő
munka igazodik a tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési
folyamatban bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros
tanulás, de egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés
hatásfokát is.
A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres
képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő
szabály-, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és
lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a
demokráciára nevelés és az erkölcsi nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz végén – amely
az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasznak tekinthető – előtérbe lép a
pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A tanulók értik, tudják a kultúra és a
testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai
fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek
és a mozgásműveltség fejlesztésének módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére
vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok kapcsán megfelelő hangsúlyt kap a
környezettudatos nevelés is.
Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik
az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és
rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakul a társas
viszonyokba ágyazott személyes identitás, és képessé válnak a fiatalok arra, hogy a sportbeli
személyes élményeiket szimbolikus síkon értelmezzék. A közösen megélt, a közösségi és
minőségi sport nyújtotta katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság.
Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása,
amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói
szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a
tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az
alapvető, egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az életkorban már
tudatosan történik.
A tudatosság alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy
a tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az
egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett gondolkodva
és minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan,
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határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott
segítségadás során.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az
általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári
kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók
nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és képesek legyenek
az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését és
a frusztrációt. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai információk,
szempontok között.
A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg
tudják szervezni a saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel
és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén
tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az
akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez
jelenti az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és beépítését, továbbá útmutatások
keresését és alkalmazását. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami
rávezeti őket arra, hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az
élettapasztalatra építsenek, annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek
sokaságában fel tudják használni.
A sport–és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint
egyénileg s csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge
pontjai megítélésének képessége, valamint az, hogy az egyén a kockázatokat képes felmérni és
adott esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgás kivitelezés elemzésén keresztül
fejlődik az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon,
a diáksport egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A műveltségterületei
tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fejlesztése megfelelő szintű edzéseken,
versenyeken és a gyenge oldalának segítése, illetve a támogató légkör biztosítása az
intézményen belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is.
9–10-11. évfolyam
Tematikai egység/
Órakeret
Sportjátékok
Fejlesztési cél
40 óra
Előzetes tudás
Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás.
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Aktív, figyelmes és igyekvő részvétel az előkészítő játékokban,
gyakorlásban, sportjátékokban.
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.
Sportszerűség, szabálykövető magatartás.
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és
szabályismeret alkalmazása, bővítése.
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
A tematikai egység
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros
nevelési-fejlesztési
szinten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az
céljai
ellenfél tisztelete szempontjából is.
A magyar sport nemzetközi sikereinek megismerése, értékelése során a
kritikai gondolkodás és a nemzeti öntudat erősítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Matematika: logika,
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és valószínűségszámítás,
testnevelési játékok.
térbeli
alakzatok,
A tanult labda nélkül végzett mozgások – szlalomfutások, vágták, tájékozódás.
irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások
páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, Vizuális kultúra: tárgyjátékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. A és környezetkultúra,
technikai jellegű alapmozgások nagyszámú variációja változó vizuális
irányokban, sebességnöveléssel.
kommunikáció.
Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban.
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való
harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy–két labdával, a labdás
ügyességfejlesztés összetettebb játékai.
Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban,
fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, egyéb célirányos
játékvariációk. A mozgástanulást segítő eszközök használata
(szemüveg, célkeret stb.).
Bemelegítés labdajáték-foglalkozásra – részleges tanári irányítással
Egy bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló
bemelegítésre való felkészítés. A modell tartalmai: labda nélküli és
labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, sportjátékspecifikus futó-ugrómozgások, labdavezetések variációi helyben és
haladással, páros, kiscsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték
specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.
Fizika:
mozgások,
Kosárlabdázás
Technikai elemek
ütközések,
erő,
Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, gyors energia.
irányváltoztatásokkal, csökkenő hibaszázalékkal végrehajtott
technikai elemek.
Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból és kapott labdával, Biológia–egészségtan:
változatos körülmények között, meghatározott helyen és időben is, az emberi szervezet
csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetésből, működése,
illetve kapott labdával ráfordulással. Középtávoli dobás helyből.
energianyerési
Taktikai elemekEmberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális folyamatok.
feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás,
lepattanó labda elfogása).
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Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben
azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának beépítése a
teljes létszámú játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal.
Ötletjáték támadásban.
Kézilabdázás
Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel,
magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal
Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre
törekvés
indulócselekkel
mindkét
irányba.
A
kapus
mozgástechnikája.
Labdakezelési gyakorlatok 234–es csoportokban, 12 kézzel. Test
mögötti átadások. Átadások talajról és felugrásból cselezés után.
Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bedőléssel,
bevetődéssel.
Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel
Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás
befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból.
Beállós játék.Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés
talajon és levegőben. A test-test elleni játék a támadásban és a
védelemben. Ötletjáték.
Labdarúgás
Technikai
elemek
gyakorlása
a
labdás
koordináció
továbbfejlesztésével.
A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai készletének
variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti nagyobb
ismétlésszámban történő végrehajtásával.
Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások
különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások
talajon.
Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel.
Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan.
Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással.
Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura.
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a
végrehajtási minőség emelésével
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó.
A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal.
Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával.
Röplabda
Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó
magasságban,
pontossággal,
folyamatossággal,
csökkenő
hibaszázalékkal.
Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó
labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések
váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés. A felső egyenes
nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és
különböző nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól.
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A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok,
társtól dobott vagy falra feljátszott labdával.
Esések és tompítások előkészítése, rávezető feladatok.
Taktikai gyakorlatok Helyezkedés támadásban.
2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem
nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos
támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából).
Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva:
A különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának elvei és
gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében.
Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok
alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az
osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során.
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a
játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság
korrekciója érdekében.
Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.
Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása.
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített
játékvezetésben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése.
Taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során.
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi
önkontroll.
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a
tevékenység természetes velejárója.
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. Az egyéni
és társas ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
A specifikus sportjátéktudás elsajátításához szükséges motoros
képességek és alapvető fejlesztési módszerek.
A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
ráfordulás, befutás, hármas-nyolcas, ütés-sáncolás fedezése, eséstompítás,
Kulcsfogalmak/
bevetődéses-bedőléses
lövés,
sportágspecifikus
bemelegítés,
fogalmak
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
stratégia, megegyezésen alapuló játék.
Tematikai egység/
Órakeret
Torna jellegű feladatok
Fejlesztési cél
22 óra
Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló, rendezett bemutatása.
Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások összehangolása a
Előzetes tudás
zenével. A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli
segítségadás. A szabályok érthető megfogalmazása. A torna jellegű
sportágak versenyrendszeréről alapismeretek.
A tematikai egység Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során
nevelési-fejlesztési a reális énkép további alakítása.
céljai
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A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén
a tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása.
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló alkalmazás
motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén
belül.Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további
javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a
koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának a továbbfejlesztése.
Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai
élvonaláról.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika: egyenes vonalú
mozgás,
periodikus
Gimnasztika
Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése
mozgás,
gravitáció,
Alakzatok,
mozgások
zárt
rendben,
alakzatváltozások. tömegvonzás, hatás–
Ellenvonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellenhatás törvénye.
ellenvonulásban.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása
816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal,
kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat
izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetése által.
Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint
(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító), arányosan, minden testrész
mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok
kiválasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok
összeállításában.
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a
mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás
változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda
– alkalmazásával.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel.
Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével.
Aerob állóképesség–fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel.
Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az
egyensúlyozás
továbbfejlesztésére
a
statikus
helyzetek
időtartamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus
mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító célirányos
kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások
gyakorlása.
Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel.
Torna – iskolai sporttorna
Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren:
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás,
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak.
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző
irányokba, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt,
vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések,
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felállások. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető
eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése–
differenciáltan. Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az
elemkapcsolatokban, gyakorlatokban.
Szertorna fiúk számára
Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz,
hajlított támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek
támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, terpeszpedzés,
támlázás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési
leugrás.
Gyűrűn gyakorlás – kéz- s lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, homorított leugrás.
Szertorna lányok számára
Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések,
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok,
támaszban átlendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba,
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések,
lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított
leugrás.
Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés,
fekvőfüggés, függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás,
átterpesztés fekvőfüggésbe, lendület előre-hátra függésben, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás.
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás
Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése,
az első és második ív növelése.
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok,
bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor
megtanulása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási
szokásokba.
Versenyszituációkon keresztül a szabályok gyakorlása, az 5–8.
osztályban tanultak továbbfejlesztése.
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság,
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges
előkészítő és rávezető gyakorlatok.
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás
által: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkronra törekvés
a zenével és egymással. Az 5–8. osztályban tanult alaplépések
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Fizika: az egyszerű
gépek
működési
törvényszerűségei,
forgatónyomaték,
reakcióerő, egyensúly,
tömegközéppont.
Biológia-egészségtan:
egyensúlyérzékelés,
izomérzékelés,
elsősegély.

Ének-zene: ritmus és
tempó.

karmozgásokkal.
Összetett
kombinációik
4–8
ütemben,
aszimmetrikus elemkapcsolatok.
Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(2030 s folyamatosan).
Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése
önállóságra törekedve, a szükséges minimálisan követelt elemek
felhasználásával, bővítésével. Aerobik bemutatók az osztályon belül.
.ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Etika:
társas
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek viselkedés, önismeret,
önálló használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás énkép,
jellem,
értelmezésében.
önreflexió, kooperatív
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az munka.
ezzel
kapcsolatos
félelmek,
szorongások,
frusztrációk
megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos
vállalása.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának
ismerete. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás.
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek
elismerése, támogatása.
Kulcsfogalmak/ Szaknyelvi
kifejezés,
tornaelem,
vezényszó,
aszimmetrikus
elemkapcsolat, szinkron, precizitás, elemkombináció.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Atlétika jellegű feladatok
Fejlesztési cél
24 óra
A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt
kar- és lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási
Előzetes tudás
tapasztalat. Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája.
Kislabdahajítás nekifutással, 3 lépéses technikával.
Lökőmozdulat oldalfelállásból.
Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő alapvető fizikai
törvényszerűségek ismerete. Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett
szakági technikákban.
A tematikai egység
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját
nevelési-fejlesztési
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű
céljai
technikával az egyéni teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés.
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban
történő alkalmazhatóság érdekében is.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Ének-zene:
ritmusgyakorlatok.
Futások, rajtok
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok, gyorsabban, Biológia-egészségtan:
erősebben és tudatosabban. Tartós és résztávos állóképesség- aerob,
anaerob
fejlesztő módszerek gyakorlása.
energianyerés,
A sportági technika gyakorlása
szénhidrátok, zsírok
A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika bontása, hipoxia, VO2
megkülönböztetése. Futások 30–60 m-en. A térdelőrajt szabályos max.,
állóképesség,
végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. A tartós futás erő, gyorsaság.
technikájának kontrollja, a tartós futás egyéni sebességének
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kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében, a távnak
megfelelő egyéni iram kialakításával.
Ugrások, szökdelések
A képességfejlesztés gyakorlatai
Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése,
koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban,
egylépéses sorozat elugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás.
A sportági technika gyakorlása
Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása.
Az „aktív elugrás” értelmezése. Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb,
kar megfelelő mozgásának összehangolása. A lépő távolugró
technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái
nagyobb elugró terület kijelölése mellett.
Magasugrás guruló és átlépő technikával, ugrások magasságra
törekvés nélkül.Az átlépő technika végrehajtása 5–7 lépéses köríven
történő nekifutással.
A floptechnika gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett
lépésszámmal. Az egyéni technika választásának és nekifutó
távolság kialakításának próbái kötelezően előírt növekvő
teljesítményre törekvés nélkül.
Dobások
A képességfejlesztés gyakorlatai
Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és
két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés
kézisúlyzókkal, súlyzókkal (erőgépekkel).A sportági technika
gyakorlásaCélba és távolságra dobások hajító-, lökőmozdulattal.
Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban. A lekészítés
technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete.
A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete.
Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból
súlygolyóval vagy medicinlabdával.
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál.
Játékok és versenyek
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéni, sor- és váltóversenyek
gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok
futófeladatokkal. Távolugróversenyek helyből és egyéni
nekifutással. Magasugróversenyek egyéni nekifutással (érintő
ugrások). Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő
feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és
szökdelésekkel.
Kislabdahajító versenyek helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő
versenyek. Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések.
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások,
dobások végzése és a versenyek előtt.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A futóversenyek szabályainak ismerete.
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete.
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Informatika:
táblázatok, grafikonok.
Fizika:
hajítások.

gyorsulás,

A nekifutás és elugrás jellemzőinek ismerete távol–és
magasugrásnál.
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének
ismerete.
Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A
dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági
rendjének ismerete.
Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia;
Kulcsfogalmak/ irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális
sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, hatás-ellenhatás,
fogalmak
belső ritmus, dinamizmus.
Tematikai egység/ Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek tanórán és Órakeret
Fejlesztési cél
a kötelező délutáni sportfoglalkozásokon.
59 óra
Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. Balesetmentesen végzett,
kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások.
Előzetes tudás
A természetben űzhető sportok alapszabályai. A legfőbb balesetvédelmi
és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.
Két választott sportági mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés
elérése.
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren,
A tematikai egység különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással,
nevelési-fejlesztési mérkőzések játszásával.
céljai
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás,
elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen
foglalkozások által. Az élményszerű játékkal és a sokoldalú
játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoárjának
bővítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Földrajz:
időjárási
A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább kettő az 5–8. ismeretek,
osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehetőségek tájékozódás,
adta egyéb alternatív, szabadidős sportok, táncos mozgásformák térképhasználat.
közül. Az egyén által előnyben részesített, élethossziglan űzhető
sportok ismereteinek, alternatíváinak bővítése.
Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés
Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető
gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet
alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése.
A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás laza tanári
kontrollal.
A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése.
Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.
Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek,
speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt.
Technika és taktika gyakorlása a sportjátékokban.
Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások
megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél
sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása.
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Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban,
fizikai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes
biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez elengedhetetlen
felelős döntésekhez szükséges képességek fejlesztése.
Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek
során.
A transzferáló képesség fejlesztése, a sportban átélt élményeknek az
élet más területén, a saját és a környezet javára történő fordítására.
Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori
tapasztalatok átadása.
Rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása.
Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás,
Kulcsfogalmak/
környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság–vakmerőség, közlekedési
fogalmak
szabály.
Tematikai egység/
Órakeret
Önvédelem és küzdősportok
Fejlesztési cél
12 óra
A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái.
A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai.
Előzetes tudás
A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a
küzdelmekben.
Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban,
A tematikai egység küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó
nevelési-fejlesztési küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok
céljai
tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére
és a szabályok elfogadására szoktatás.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG.
Történelem,
Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez
társadalmi
és
Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, állampolgári
gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek ismeretek:
keleti
megerősítése, amelyek alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb kultúrák.
gyakorlatok végrehajtására.
Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő Biológia-egészségtan:
gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi izmok,
ízületek
és élettani szabályok betartása.
mozgékonysága,
Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan.
anatómiai ismeretek,
Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és testi és lelki harmónia.
változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját
képességek figyelembevétele mellett történik.
Etika: a másik ember
tiszteletben tartása.
Grundbirkózás
Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása,
cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése,
megoldása. Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása,
mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, földharcban.
Dzsúdó
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A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó
erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel.
Technikák: Alapfogás. .Félvállas gurulás előre és hátra technikájának
elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva állásból történő
végrehajtásig. futásból történő végrehajtás (akadályok felett,
zsámoly felett, kifeszített kötél felett, karikán át)
Állásküzdelem: Fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása.
Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása.
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását
befolyásoló alapvető motoros képességek életkorhoz igazított
fejlesztési eljárásai–természetes mozgásokkal küzdőfeladatok,
küzdőjátékok.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző
specifikus bemelegítő mozgások ismerete.
Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot,
súlyzó, gumikötél, medicinlabda).
A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése.
A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák
konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek
szabálytudatos kezelése. A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű
magatartás mellett.
Néhány elv és bölcselet ismerete a keleti mesterek tanításaiból.
A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának
képessége.
Kulcsfogalmak/ Páros és csapat-küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem,
önismeret, tisztelet, tus, ippon, állásküzdelem.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Egészségkultúra – prevenció
Fejlesztési cél
29 óra
Légző-, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctornagyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok.
Az autogén tréning ismerete.A prevenció tágabb értelmezése.
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége,
Előzetes tudás
szerepe.
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség
elkerülése. A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre.
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás).
A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani,
anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele.
A tematikai egység
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az
nevelési-fejlesztési
egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése.
céljai
Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések
rugalmasan bővíthető információs készletének rendszerezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
ismeretek az emberi
Bemelegítés
test
működéséről,
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Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, aerobterhelés,
hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a gerincferdülés.
sérülésmentes sporttevékenységre.
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése.
A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok
és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel.
Játékok testtartásjavító feladatokkal.
Edzés, terhelés
A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciója
néhány gyakorlata.
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett,
és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső
érték stb.).Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása,
hatása a terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a
gyengeségek felszámolására.
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban.
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség
fejlesztése, megőrzése érdekében.
Köredzés változatos mintákkal, 46 feladattal.
Motoros tesztek központi előírás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása.
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése
– összehasonlító idősoros adatrögzítés.
Stresszoldó és progresszív relaxációs gyakorlatok:
A technikák használata az egyén tanulási technikáinak
tökéletesítésében.
A komputerhasználat ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak
kontrollja, hibajavítása mellett.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az
okozati összefüggés egyszerű magyarázata.
A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák
jelentősége a bemelegítés szempontjából. Az autogén tréning,
progresszív relaxáció értelmezése.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló
gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a
helytelen kijavítása.
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és
sportmozgásokban.
Törekvés önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker
átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés
értelmezése a teljesítmény részeként.
A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete.
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A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése,
kommunikációja mint a műveltségterületi kommunikáció része.
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai
felismerése, és a sport általi oldás elfogadása.
Felelősségvállalás kimutatása a saját és a társak egészséges életmódja
iránt.
Nyugalmi pulzus, munkapulzus, köredzés, intenzitás, ismétlésszám,
Kulcsfogalmak/
testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia,
fogalmak
gerincvédelem.
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlása.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Játék egyre bővülő versenyszabály-készlettel.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyise,
minősége oksági viszonyainak megértése és érvényesítése a
gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj- és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolatok
A fejlesztés várt összeállítása.
eredményei
a Célszerű
gyakorlási
és
gyakorlásszervezési
formációk,
három évfolyamos versenyszituációk, versenyszabályok ismerete.
ciklus végén
A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
elemi tájékozottság.
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként
önmagához
mérten
javuló
futó-,
ugró-,
dobóteljesítmény.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor,
gördüléskor.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban.
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Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,
biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem és szabadulás a fogásból.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, valamint a gerinc és az ízületek
védelme legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi
paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros
szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.
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11.

12.

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

heti 1 óra

12. évfolyam
Tematikai egység/
Órakeret
Sportjátékok
Fejlesztési cél
40 óra
A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban technikai, taktikai és
egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete és
alkalmazásuk. Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és
Előzetes tudás
csapatelkötelezett viselkedés.
Ismeretek a játékvezetői gyakorlatról.
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában.
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete.
A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése.
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és
A tematikai egység minőségi növelése.
nevelési-fejlesztési Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok
céljai
eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése.
A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő
transzferhatás kihasználása. Megküzdés a feszültségekkel.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
mozgások,
Általános feladatok
ütközések, gravitáció,
Az önszervezés gyakorlása
forgatónyomaték,
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A pályavonal,
hatástámadás és védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az ellenhatás.
értékelésre vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve.
Szituációk, feladatok megoldása egyéni és/vagy társas
döntéshozatallal, a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt
tartásával. A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések
önálló használata, rendben tartása, megóvása Lényeges
játékszabályok készségszintű alkalmazása .A labdával vagy labda
nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt
személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő
gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. Az elkövetett vétség
önálló jelzése, annak elvárása. A labdajáték-specifikus időhatárok
betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel,
megegyezéssel.
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői nonverbális jel
használatával is. Versenyhelyzetek. A labdajátékok alap- és
játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése osztályszintű
mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb tanulók számára
a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken.
Kosárlabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
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Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai
egységekbe ágyazottan – többféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző
testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb
átadások, kötetlen átadási formák, küzdések váll-váll érintéssel a
labda megszerzéséhez, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás,
átadás vagy kosárra dobás. Hármas-nyolcas mögéfutással.
A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk
önálló és kreatív felhasználásával.
Taktikai továbbfejlesztés
Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása.
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára
támadásban és védekezésben. A speciális feladatok megoldása,
büntetődobás utáni támadás és védekezés.
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos
létszámú taktikai szituációban.
Önálló ötletjáték (streetball, illetve egészpályás 5:5 elleni játék).
Kézilabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb
taktikai egységekbe ágyazottan.
Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek.
Labdatechnikák
összetett
és
bonyolultabb
alapformái
cselekvésbiztosan végrehajtva. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel,
cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Sáncolás, zárás.
Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása
rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.
Taktikai továbbfejlesztés
Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból
való támadások. Játékszituációk ismétlése beállóval, lerohanás
rendezetlen védelem ellen, szélsőbefutások.
Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika
végrehajtása 6:0, 5:1, védekezési rendszerek esetén.
Labdarúgás: Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai
csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal,
eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és
mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások,
letámadás, visszatámadás. Pontos cselezések, szerelések
alkalmazása a játékban.Változatos kapura lövések, ívelések,
rúgásfajták alkalmazása, a labda céltudatos irányításával. Fejelések
különböző fajtái dobott vagy rúgott labdából. Szögletrúgás, bedobás
eredményes technikája, büntetőrúgások különböző távolságból.
Taktikai továbbfejlesztés
A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb
egységekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása.
Támadás felépítése az emberfogás és területvédelem ellen.
Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek
összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték
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Matematika:
térgeometria,
valószínűségszámítás.

Biológia-egészségtan:
érzékszervek különkülön és együttes
működése.

során.Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a
kapusra vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Röplabdázás
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos
helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető,
folyamatos játék elérése érdekében. Gurulások, vetődések. Célba
ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan céltárgyra vagy
társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. Az ütés és a
sáncolás fedezése.
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás
differenciált továbbfejlesztése növekvő távolságról, ügyesebbek
felugrásból.
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar- és
kosárérintéssel egyaránt.
Taktikai továbbfejlesztés
Átadások,
átvételek
mélységi,
szélességi
játékhelyzetek
kialakításával. Védekezések különböző állásrendek szerint, a
csillagalakzat, alapvédekezési forma megtanítása.
4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása.
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy
ejtett labdához való elhelyezkedés. Röplabdában a forgásszabály, az
első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való
megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára,
emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése.
Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A
sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében.
A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra
épülésének megértése.A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete.
A sportjátékok transzferhatásának felismerése és az egyén fejlődése
szempontjából lehetséges összefüggések értelmezése.
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás.
Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés,
tájékozottság a témában. A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai,
nemzetközi sikerei.
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a
játékszituációkban, a döntésekben pedig a baleset-megelőzés
fontosságának tudatos képviselete.
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az
ötletek kulturált megfogalmazása és megvalósítása.
Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés,
Kulcsfogalmak/
problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési
fogalmak
stratégia, megegyezésen alapuló játék, ráfordulás, befutás, hármas2758

nyolcas, ütés-sáncolás fedezése, eséstompítás, bevetődéses-bedőléses
lövés, sportágspecifikus bemelegítés.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Torna jellegű feladatok

Órakeret 20 óra

A differenciált gyakorlatok átlagos mozgásbiztonsággal, szükség esetén
segítő biztosítással. Esztétikus, fegyelmezett végrehajtás.
A differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai,
Előzetes tudás
következményei.
Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással.
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas
feladatokban.
A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés
továbbfejlesztése a torna jellegű sorozatok során a már ismert és új
elem–és motívumkapcsolatokkal is.
Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer
működtetésének
minden
területén:
bemelegítésben,
A tematikai egység
képességfejlesztésben,
gyakorlásban,
versenyzésben,
nevelési-fejlesztési
versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele,
céljai
egyéni célirányos fejlesztések.
A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú
kommunikáció fejlesztése.
A gyakorlatok jó tartással, biztos kiállással történő, esztétikus,
gördülékeny végrehajtásának elérése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Fizika:
egyensúly,
mozgások, gravitáció,
Gimnasztika
Rendgyakorlatok gyakorlása
szabadesés,
A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés szögelfordulás.
funkcióinak megfelelően.
Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése
Biológia-egészségtan:
A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. az
izomműködés
mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. élettana.
Változatos eszközök, kéziszerek – thera band, gyógylabda,
homokzsák stb. – alkalmazása a helyi felszereltség függvényében.
8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok,
aszimmetrikus sorozatok.
Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok
végzése
Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok
differenciáltan, egyénre szabottan, az egyéni optimumra törekvéssel.
Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching
gyakorlatokkal. Az aktív és passzív izomnyújtás hatásának
elkülönítése. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás
leküzdésével. Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus
fejlesztése. Anaerob állóképességet fejlesztő eljárások a gimnasztika
eszközeivel.
Az egyensúlyozás gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban,
talpon, lábujjon, forgómozgásokkal sorozatban.
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Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni
fejlődést követő rendszeres kontrollal.
Torna, sporttorna
Talajon és egy szeren a korábbi követelményeken nehézségben
túlmutatva, és/vagy egy másik szer mozgásanyagának tanulása,
gyakorlása.
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna
Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás,
fejállás, kézállás, mérlegállások, spárgák, hidak, mozgásos
gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző
irányokba, gurulóátfordulás hátra–tolódás kézállásba, tarkóbillenés,
fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, vetődések, átguggolások,
átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az
alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek
mennyiségének
és
nehézségi
fokának
továbbfejlesztése
differenciáltan.
Összefüggő gyakorlatsorok
Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az
elemkapcsolatokban, sorozatokban.
Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések,
fejtartás, válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a
hibajavítás, az ismétlések során.
Szertorna-gyakorlatok
A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan
a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának
továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára
Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz,
oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés,
alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések,
terpeszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe,
felkarállás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési
leugrás, kanyarlati leugrás.
Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület,
lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre,
homorított leugrás, leterpesztés hátra.
Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára
Művészetek:
Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, esztétika fogalma.
mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés,
belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba,
fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartáscserék,
felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz
csukaugrás.
Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés,
függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés
fekvőfüggésbe, pedzés, lendület előre-hátra függésben, támaszban
lendület lebegőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat
fekvőfüggésben, térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés
2760
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támaszba, támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás
támaszba, felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás.
Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel,
majd
önálló
mozgássorral.Célszerű
gyakorlási
és
gyakorlásszervezési formációk működtetése önállóan.
A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos
hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba.
Alkalmazás versenyszituációkon keresztül, az egyszerű szabályok –
pontozási hierarchia és szemlélet – gyakorlása.
Ének-zene:
tempó,
Aerobik
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ritmus.
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő
és rávezető gyakorlatok.
A korábban tanult aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások,
karmozdulatok összehangolása, az aerobik kritériumainak való
megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: testtartás, mozdulatok precíz
végrehajtása, szinkron a zenével és egymással.
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal
(30–40°s).
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a
szükséges optimális tanári irányítással.
Aerobik-bemutatók egyszerűsített szabályokkal.
Egyéb torna jellegű és táncos mozgásformák.
A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és
készségek alkalmazása, fejlesztése.
Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, eszközös táncok, utcai táncok stb.
ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és
élettani ismeretei.
Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban.
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus
esztétikájának átélése és tudatos felvállalása.
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen
tényezőinek szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés).
A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás, a társak gyenge,
esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése,
támogatása. Az egyéni és együttes helyzetből adódó sajátosságok
mérlegelése, az objektív megoldások keresése.
A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek.
A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”).
Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus
Kulcsfogalmak/
egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, divatos mozgásrendszer,
fogalmak
sporttánc.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Atlétikai jelegű feladatok

Előzetes tudás

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyszerű helyzetekben.
Iramszakasz, egyéni irambeosztás..

2761

Órakeret 20 óra

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos
leérkezés az ugrásokban.
A hajítás, lökés különbözőségei a mozgásban és a fizikai mutatók terén.
Az egyén számára előnyös atlétikai mozgásformák kiválasztása és
önálló gyakorlása révén az önismeret fejlesztése.
A
már
elsajátított
atlétikai
futó-,
ugró-,
dobószámok
versenyszabályainak a korosztályos előírások szerinti alkalmazása és
A tematikai egység
betartása.
nevelési-fejlesztési
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására.
céljai
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása,
beépítése a személyes aktivitásokat befolyásoló döntéshozatalba.
A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének,
hatásának tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
szénhidrátlebontás.
Futások
Rövidtáv
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. Fizika:
hajítások,
A kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése.
energia.
Középtáv, folyamatos futás,
A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kiválasztása. Történelem,
Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás társadalmi
és
megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres állampolgári
alkalmazása és teljesítményének nyomon követése.
ismeretek: Az olimpiai
eszme. Az újkori
Ugrások
A lépő és guggoló, a homorító távolugrás (differenciáltan a olimpiák története.
legügyesebbeknek) jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása a
valós méretű elugró felületről elugorva.
Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses, egyénileg
kialakított nekifutással, a testi adottságok alapján differenciált
elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás.
Sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses sorozat elugrás,
illetve sorozat felugrások technikajavító végrehajtása. Gyorsuló
nekifutás optimális távolságról.
Dobások
Az egy- és kétkezes vetések technikái. Lendületvétellel egykezes
vetés végrehajtása. Vetések negyed- és egész fordulattal, a perdület
iskolázása.
Optimális lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő
mozdulatok közül. Az optimális kidobási szögre, sebességre és
magasságra törekvés.
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal.
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése.
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás
szabályszerűségeinek, a repülőrajt előnyeinek ismerete.
A savasodás jellegzetes hatásainak és teljesítőképességre gyakorolt
hatásának ismerete.
Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete.
A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete.
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Információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását
okozó erőedzésekről.
Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. A magyar
olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete.
„A gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése.
Önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére törekvés, a siker
átélése, a kudarc elfogadása és az azzal való megküzdés.
Az élettani különbözőségek ismerete.
Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, holtpont, lépő,
Kulcsfogalmak/ homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, hasmánt- és flop-technika,
optimális nekifutás, felugrási ritmus, előfeszítés, becsúszás, vetés,
fogalmak
perdület.
Tematikai egység/
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Órakeret 45 óra
Fejlesztési cél
A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban.
A baleseti kockázatok mérlegelése.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges gyakorlási és
Előzetes tudás
balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások.
Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas,
csoportos mozgásformák.
A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, élettani,
edzéselméleti ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett
társas vagy csoportos sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretei,
A tematikai egység jártasságok megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő
nevelési-fejlesztési gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében
céljai
lévő lehetőségek kihasználása sportolásra. A felnőtt kor sportos
életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak megismerése, családi és
csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges mozgásműveltségbeli
ismeretek megszerzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási
pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
BiológiaA kosárlabda és a röplabda sportági mozgásrendszer mozgásainak egészségtan: élettan.
tanórákon való tanítása. A kézilabda és a labdarúgás délutáni
sportfoglalkozásokon történő megismerése.
A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás)
hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erőivel – játszóterek,
szabadidőközpontok bevonása –, az adottságok kihasználásával, pl.
jégpálya készítése.
Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a
közlekedésbiztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt
tartva.
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a
tájhasználatban, az épületek megóvásában, az energia, a vízhasználat,
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás
területén.
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok
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megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív,
kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése.
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű
mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke,
tollaslabda, minitrambulin, falmászás stb.)
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben
kidolgozott alternatív sportok területén.
A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett
sportolás során.
A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az
egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus
kapcsolata.
A táborozási eszközrendszer megismerése, használatában jártasság
szerzése (tájfutás, tájoló és térkép használata, sátorverés, vízitúra,
vándortábor stb.).
Egy választott alternatív sportágban a világelit teljesítményének
ismerete.
Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség,
Kulcsfogalmak/
újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos természet- és
fogalmak
építettkörnyezet-használat.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Önvédelem és küzdősportok

Órakeret 12 óra

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.
Az indulatok feletti uralom.
Előzetes tudás
Egy–két önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból.
A dzsúdó, illetve grundbirkózás alaptechnikái, szabályai.
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének
A tematikai egység
kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a
nevelési-fejlesztési
személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, az
céljai
önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A
közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Történelem,
A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok
társadalmi
és
állampolgári
Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása:
ismeretek:
ókori
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős olimpiák,
hősök,
fogások csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, távol-keleti kultúrák.
keresztfogások.
Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai,
dobástechnikák, leszorítások alkalmazása.
Az eredményes földharc technikájának elsajátítása.
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos
formában és páros küzdelmek.
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Dzsúdó sportági készségfejlesztés:
A 9–11. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése.
Az egyensúlyt stabilizáló és azt kibillentő gyakorlatok,
testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra
gurulások.
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás).
Támadás elhárítási módszerek.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Önmaga megvédésének ismerete, a közelharc alapelvei ismerete.
Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a
küzdő jellegű sporttevékenységek révén. A sportági tudás adta
előnyök megfogalmazásának képessége.
A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése.
A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által
megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége.
Kulcsfogalmak/ Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés,
sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc.
fogalmak
Tematikai egység/
Egészségkultúra és prevenció
Órakeret 28 óra
Fejlesztési cél
Rendszerbe szerveződő egészségtudatosság, döntésképesség az
egészséges, aktív életmód érdekében.
Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző
eljárásokból egy–két megoldás ismerete, alkalmazása.
Előzetes tudás
Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában.
A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez.
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni
küzdelemben.
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő
prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló
működtetéséhez, bővítéséhez szükséges készségek és kompetenciák
A tematikai egység továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő jártasság a mérések és
nevelési-fejlesztési az adatokra épülő önfejlesztés terén.
céljai
Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra,
rekreációra kész fizikai és mentális állapot értékként kezelése.
A fenti állapot fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás
rendszerré szervezése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
MOZGÁSMŰVELTSÉG
Biológia-egészségtan:
Bemelegítés
anaerob terhelés, az
Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag idegrendszer
feladatmegoldásai, a tervezés, szervezés, levezetés, értékelés működése, a keringési
megvalósítása.
rendszer működése,
A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez glikolízis, terminális
kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, oxidáció.
mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt.
Edzés, terhelés
Fizika:
egyszerű
A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól gépek, erő, munka.
szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges
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mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás
(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés–pihenés
egyensúlya.
Főbb témák:
Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és
megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban
eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével.
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. Önálló
mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája.
Hagyományos és alternatív eszközök használata a helyi felszereltség
függvényében pulzusmérő, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő
gumiszalag, gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek).
A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses,
tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése.
A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásaira tervek
megismerése. Egyéni rekreációs megoldások bemutatása,
foglalkozásrészlet vezetése. Konkrét sportági tevékenységre és
mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs
képességfejlesztés.
Motoros tesztek lebonyolítása–központi előírás szerint.
Az egészséges test és lélek megóvása
A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészülés:
a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat
kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az
ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a
sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében.
A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.
A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos
alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és
a feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való
autogén megküzdés.
A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése
a helyi lehetőségek és programok szerint.
A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának
fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és
konkrét sportági jelleggel).
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
Információk a passzív mozgatórendszer megterhelését, károsodását
okozó erőedzésekről.
A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő
eljárások ismerete.
A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A tudatos terhelésen,
méréseken, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés ismérvei.
Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a
pihenő idő jelentősége. Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a
sport szerepe az egészséges, nyugodt alvásban.
A gerincsérülések, ártalmak elkerülési módozatainak ismerete.
A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való
helyes bánásmód ismerete.
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A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete.
A növekvő teljesítmény, sporteredmény objektív elismerése, öröm a
másik ember teljesítménye felett, pozitív megerősítés.
Az öröm mint pozitív életérzés melletti tudatos döntés. A közös
élmény, az egészség és a mozgásra fordított szabadidő
megteremtésének egymást erősítő igénye ( motiváció).
Felelősségvállalás a saját és a társak egészséges életmódja iránt.
Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos,
Kulcsfogalmak/
ismétléses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya,
fogalmak
ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció.
Sportjátékok
A tanított labdajátékokra vonatkozóan:
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben
és a játékban, játékvezetésben.
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete.
Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások,
szimulálva a valódi játékszituációkat.
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott támadási formáció,
együttműködés a védekezés szervezésében. A csapaton belüli szerepnek
való megfelelés.
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív
megfogalmazása.
A másik személy eltérő szintű játéktudásának elfogadása.
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat
szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata.
Torna jellegű feladatok
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtásra jellemző téri,
A fejlesztés várt
időbeli és dinamikai sajátosságok megjelenítése.
eredményei
a
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorlása,
ciklus végén
bemutatása.
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi
képességek fejlesztése lehetőségeinek ismerete.
Optimális segítségadás, biztosítás, biztatás.
Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja.
Az izmok, ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások
ismerete.
Atlétika jellegű feladatok
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásainak felhasználása
más mozgásrendszerekben.
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete.
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés, az izom–előfeszítések
begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése.
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete.
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható
cselekvésbiztonsággal.
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Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás,
gördülés esetén.
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete.
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során.
Önvédelem és küzdősportok
A szabályok és rituálék betartása.
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése.
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az
önvédelemben, az álló- és a földharcban.
Egészségkultúra és prevenció
A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek
ismerete.
Az egészség fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.
A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén
megküzdés.
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok
ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja.
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és
házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése.
Általános sportműveltség, sporttörténeti és versenysportbeli elemi
tájékozottság a hazai és nemzetközi élmezőny tekintetében egyaránt.
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Történelem – 6 évfolyamos tehetséggondozó osztály
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel,
történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg
a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk
alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország
története áll.
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai,
illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget
is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket
elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit
figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és
méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó
jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat,
és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése.
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle
módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a
következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik
a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán
keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és
rendszerezésének képességét, ami a tanulás során elengedhetetlenül fontos.
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége
mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi
kérdések iránti érdeklődésre.
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik
hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt,
azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A
különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása
pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos
eligazodást.
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és
mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk
ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és
filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása
elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a
digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek
kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben.
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása
során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von
le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és
cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket
adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz
élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi
helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre
méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket,
társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző
magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodó képességét fejleszti.
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem
tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli
a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az
egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó
emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek
teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek
kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló
felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy
a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként
szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is.
*
A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes
óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez
kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban
átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók.
A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki,
amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább
70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma
részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A
mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a
témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére.

A mindenkori törvényi környezethez igazodva kötelező két köznevelési témahét beépítése
a tanév rendjébe.
A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a
konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és
adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és
topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező
elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok
teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények.
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A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de
eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen
bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. A javasolt tevékenységek között több
témakörnél szerepel különböző múzeumok meglátogatása; a magyar történelem majd mindegyik
témakörének feldolgozásához segítséget nyújthat a Magyar Nemzeti Múzeum Magyarország történetét
bemutató állandó kiállítása.

7-12. évfolyam
A hat évfolyamos gimnáziumi képzés kerettanterve lehetőséget ad arra, hogy az alaptanterv 9-12.
évfolyamra meghatározott tanulási eredményeit négy helyett öt év alatt (8-12. évfolyamokon) érjék el a
tanulók. Ezáltal – összhangban az iskolatípus tehetséggondozó jellegével – egy-egy témakörre nagyobb
időkeret juthat, ami lehetővé teszi, hogy a tanulók mélyebb ismereteket szerezzenek, bonyolultabb
összefüggéseket fedezzenek fel, végső soron a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tanulási
eredményeket és az azokban megfogalmazott kompetenciákat magasabb szinten sajátítsák el.
A hat évfolyamos kerettanterv a korábbiakkal szemben lehetővé teszi, hogy a tanulók lezárják az
általános iskolában elkezdett tanulási folyamatot, és már a 7. évfolyamon – az általános iskola 7-8.
évfolyamai kronologikus témáinak a feldolgozásával – megismerkedhessenek a 20. század és az
ezredforduló magyar és egyetemes történelmének legfontosabb tényeivel, jelenségeivel,
fordulópontjaival és folyamataival. Ez egyrészt összhangban áll az alaptantervnek való megfelelés
követelményével és biztosítja az átjárás lehetőségét; másfelől megfelel annak az általános elvárásnak,
amely szerint egy 16-17 éves tanuló nem lehet tájékozatlan a modern kor legfontosabb eseményeivel és
jelenségeivel kapcsolatban (pl. Trianon, nácizmus, kommunizmus, világháborúk, 1956). A 20-21.
századi történelem 7. évfolyami feldolgozása támogatja a későbbi tanulást is: elősegíti a régebbi korok
többszempontú tanulmányozását (pl. másként szemléli a tanuló a 8. évfolyamon a görög demokráciát,
ha már tanult a modern demokráciákról), másrészt párbeszédképessé teszi a tanulókat a jelen társadalmi,
politikai, gazdasági és kulturális kérdéseiről.
A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események
ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat. Szerezzen mélyebb
ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon
azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális
téren hatékony, kifinomult kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos
tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt
gondolkodás.
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül.
Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők szemléletes
bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a források
feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák
azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek
értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen
segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a
történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is,
amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek.
A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll.
A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák
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részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több
általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor
az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló
európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar
történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez
hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország
sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken
alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet
történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos
cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a
határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó megismertetése.
A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése
után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az
iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású,
kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává
váljék.
*
A hat évfolyamos gimnáziumok kerettanterve alapvetően két részre oszlik: egyrészt a 7. évfolyamra,
amikor a tanulók – lezárva az általános iskolai kronológiát – megismerkednek a 19. század végének és
a 20-21. századnak legfontosabb történelmi folyamataival, jelenségeivel és eseményeivel; másrészt a
középiskolai tananyagot feldolgozó 8-12. évfolyamra. A tanterv a 7. évfolyamon valamivel kevesebb
ismeretet ír elő, mint az általános iskola 7-8-dikos kerettanterve, ám ezeket az ismereteket bővebb
időkeretben – az általános iskolainál magasabb szinten és hatékonyabb beágyazottsággal – a 10-12.
évfolyam kerettanterve maradéktalanul tartalmazza.
A 8–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–7. évfolyamokéra, és nem ismétli automatikusan
azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó folyamatai, jelenségei
vagy eseményei az általános iskola 5-6., illetve a középiskola 7. évfolyama után a középiskola 8-12.
évfolyamban is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és
problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára válik részletesebben
hozzáférhetővé.
A kerettanterv évenként 5–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök általában 2–6 témát
foglalnak magukba. A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek
a tanítása minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak
bevezetésére a helyi tantervben.
Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a korábbi
tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai egységek
száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az
ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására,
továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére.
Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére,
illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is.
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó
fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért
valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott
középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük.
Ugyancsak aláhúzással jelöltük a 10-12. évfolyamon azokat a lexikai elemeket, amelyek a 7.
évfolyamban már előfordultak. Az idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a
diákoktól csak a vezetéknevek ismerete és pontos helyesírása várható el.
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A tanuló a 7-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény;
változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció.
Tartalmi kulcsfogalmak:
– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia,
parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, jog,
alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom;
– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, nemzet,
etnikum, identitás, életmód;
– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés;
– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció,
eszme/ideológia, világkép.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAM-PÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.)
ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat
(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és
egyéb adatbázisok, filmek, keresők);
– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző
médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről
nyomtatott és digitális felületekről;
– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és
szövegösszefüggés alapján;
– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli
egy forrás hitelességét;
– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból;
– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források
információival és megmagyarázza az eltérések okait;
– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására
vagy cáfolására.
TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes
azokat időben és térben elhelyezni;
– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy
viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ
és készít;
– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok
jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit;
– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat;
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–

felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a
magyar és európai történelem kölcsönhatásaira;
– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással.
– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani;
– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér
változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások
hátterének feltárásával.
SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező
kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni;
– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján;
– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat;
– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;
– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;
– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni;
– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be;
– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi,
gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni;
– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni,
amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével;
állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le;
– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló
érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja
saját álláspontját.
TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi
problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;
– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,
– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének
mozgatórugóiról;
– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről,
okairól és következményeiről;
– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és
személyekről;
– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések
levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;
– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni
azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően;
– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek,
események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők
szándékairól;
– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket;
– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely
általános szabályszerűség érvényesülését;
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–
–
–

összehasonlítja és mérlegeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és személyekkel
kapcsolatos eltérő álláspontokat;
feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket;
felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli
események, tényezők következményeiként alakultak ki.

A tanulók értékelése
Az egyéni értékelés különböző formái:
–
–
–
–

–

Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi
dolgozat, projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése.
Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása).
Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték).
Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása, melynek értékelése a tantestület
által elfogadott százalékok alapján történik.
85% − 100% jeles
70% − 84% jó
55% − 69% közepes
40% − 54% elégséges
0% − 39% elégtelen
Évenként egy összegző, rendszerző feladatlap és esszé megírása.

A tanulók értékelésének főbb szempontjai:
–
–
–
–
–
–
–
–

Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus
gondolatmenetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés.
Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat,
következtetéseket megfogalmazni?
Az általános és adott korszakhoz kapcsolódó történelmi fogalmak szakszerű és helyes
használata.
Történelmi események, jelenségek, folyamatok, személyek elhelyezése időben és
térben, tájékozódás a történelmi térképen.
Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. szöveges forrás-, kép-, film-, ábra, grafikon-, diagramelemzés) megoldása.
Projektek (pl. tablók, házi dolgozatok, színielőadások, kiadványok, makettek, filmek,
egyéb digitális anyagok) egyéni vagy csoportos elkészítése.
Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak
bemutatása,
tanulmányi
kirándulásokról,
múzeumlátogatásokról
készült
jegyzőkönyvek, élménybeszámolók tartása.

Tantárgyi struktúra és óraszámok
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7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Tantárgy
Történelem
2
2
2,5
3
4
4

7–8. évfolyam
A hat évfolyamos középiskola 7–8. évfolyamának tanterve tematikus szempontból két jól elkülöníthető
részből áll: az első hét témakör a magyar és egyetemes történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit
és fordulópontjait dolgozza fel a 19. század végétől a 21. század elejéig, míg a következő öt témakör az
ókor világát, illetve a magyar és európai középkort mutatja be, előbbit az Árpád-kor végéig.
Az első részben az áttekintő jelleg, illetve a fordulópontokra fókuszált tanulási tevékenységek
dominálnak. A cél, hogy a tanuló alapvető ismereteket szerezzen a korszakról, illetve változatos tanulói
tevékenységek során képessé váljon a fordulópontok és legfontosabb – elsősorban politikai -- jelenségek
értelmezésére, problémaközpontú megközelítésére is.
A második részben már több idő jut a részletek megismerésére. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon
a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe
rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti
megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai
modelljeire és világképére, illetve ezek kölcsönhatásának vizsgálatára helyeződik.
A 7–8. évfolyamos tanuló már a magasabb szintű, absztrakt fogalmi gondolkodásra is képessé válik,
ezért a képszerűség és a történettanításon alapuló történelemtanítás elvének alkalmazása mellett
megkezdődik az elemző jellegű feldolgozás: összetett okok és következmények feltárása, az egyes
történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú értelmezése. A tevékenységalapú tanulásnak
továbbra is meghatározó szerepe van, ezért a kerettantervi beosztás időt hagy és lehetőséget teremt a
műveltető történelemtanulásra, az ismeretek szélesebb körű alkalmazására, a kooperatív technikák
előtérbe helyezésére, a sokoldalú kompetenciafejlesztésre.
A 7–8. évfolyamra is érvényes az a szabály, hogy a helyi tanterv alapján a tanár mélységelvű
feldolgozásra jelöl ki témákat, ugyanakkor az első hét témakör ismereteinek feldolgozása a kerettantervi
óraszám-ajánlás szerint csak akkor végezhető el a 7. évfolyamon, ha ezen az évfolyamon nincsenek
mélységelvű feldolgozásra szánt órák.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
− ismeri a 19. század végi és a 20. századi magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket,
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
− fel tudja idézni a 19. század végi és 20-21. századi magyar történelem legfontosabb eseményeit,
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait;
− tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival;
− ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális
hatásait Magyarországon és a világban;
− ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint
napjainkra is hatással bíró következményeit; képes felidézni a magyarság háborús részvételét a
két világháborúban;
− ismeri az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit és jelentőségét;
− példákat hoz a hazaszeretet, az önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;
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−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−

fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békére
való törekvés mellett;
ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen
elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük szembeni
ellenállás példáit;
felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a
demokrácia értékei mellett;
példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa
és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez;
ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány
történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott
küzdelmét; példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és
együttműködésére;
valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az európai
történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;
ismeri hazája államszervezetét;
ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a római
állam működését, hatásukat az európai civilizációra;
felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit,
és bemutatja terjedésüket;
bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását és a középkori egyházat;
képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó
birodalmait és bemutatni a rendi társadalmat;
ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket és
tényeket; tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek
kutatásainak főbb eredményeivel;
értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;
felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait az Árpád-kor végéig.

A 7. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma: 4 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A modern kor születése
Az első világháború
Két világháború között
A második világháború és következményei
A kommunista diktatúra Magyarországon
Magyarország és a magyarok az ezredfordulón
Lábnyomaink a nagyvilágban
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:
A 8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma: 6 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
2777

Javasolt
óraszám
7
10
12
13
13
10
3
4
72

Témakör
Civilizáció és államszervezet az ókorban
Vallások az ókorban
Hódító birodalmak
A középkori Európa
A magyar nép eredete és az Árpád-kor
Két mélységelvű téma
Összes óraszám

Javasolt
óraszám
15
9
6
16
20
6
72

TÉMAKÖR: A modern kor születése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A nemzeti eszme és − A nemzeti eszme és a
Fogalmak:
a birodalmak kora
nemzetállamok
nacionalizmus,
Európája.
liberalizmus, közös
− A világ nagyhatalmai és
ügyek, dualizmus,
ellentéteik a 20. század
Millennium,
kezdetén.
emancipáció,
− Gyarmatbirodalmak a
urbanizáció.
világ térképén.
Személyek: Bismarck,
Andrássy Gyula.
A millenniumi
− Az Osztrák-Magyar
Kronológia: 1871
Magyarország
Monarchia
Németország
− Az ipar fejlődése egyesítése.
magyar feltalálók és
1867 a kiegyezés
találmányok
1896 a Millennium.
− Budapest
Topográfia:
− A soknemzetiségű
Németország,
ország
Olaszország, Brit
− A millenniumi
Birodalom, Amerikai
ünnepségek
Egyesült Államok,
India, Japán, Budapest.

Fejlesztési feladatok
− A 20. század eleji

−

−

−

−

−
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nagyhatalmak
azonosítása, és a
korabeli világra
gyakorolt hatásuk
feltárása térképek és
egyszerű ábrák
segítségével.
A nacionalizmus
legjellemzőbb
gondolatait
megjelenítő néhány
egyszerű és rövid
forrás értelmezése
és azonosítása.
A dualizmus kori
Budapest lakóinak
és életmódjának
bemutatása.
A 20. század eleji és
korunk életmódja
közötti különbségek
azonosítása.
A korszak ipari és
technikai
fejlődésének
bemutatása.
A korszak ipari
fejlődésének
nyomon követése
diagramok,

táblázatok
segítségével
− A millenniumi
Budapest
bemutatása

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−
−
−
−
−

Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése.
Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősödésének
okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok).
Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok).
Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról,
feltalálójáról.
Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források alapján.

TÉMAKÖR: Az első világháború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az első
− A halálos lövés: a
Fogalmak: antant,
világháború,
világháború
központi hatalmak,
Magyarország a
kirobbanása.
front, állóháború,
háborúban
− A hadviselő felek: az
hátország, bolsevik,
antant és a központi
tanácsköztársaság,
hatalmak.
vörösterror, fehér
− Az állóháború.
különítményes
− Magyarok a
megtorlások,
világháborúban.
Személyek: Tisza
István, Lenin,
Magyarország
− A forradalmi kísérlet és Károlyi Mihály,
Horthy Miklós.
1918–1919-ben
Magyarország
Kronológia: 1914–
megszállása
1918 az első
− A tanácsköztársaság
világháború, 1920.
− Az ellenforradalom.
június 4. a trianoni
A trianoni
− A Párizs környéki
békediktátum.
békediktátum
békék alapelvei, a
Topográfia:
vesztesek büntetése.
Szarajevó, Szerbia,
− A trianoni
Doberdó, Kárpátalja,
békediktátum létrejötte
Felvidék, Délvidék,
− Magyarország területi,
Burgenland, Erdély,
népességi és gazdasági
Csehszlovákia,
veszteségei.
Jugoszlávia,
Románia, Ausztria.
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Fejlesztő feladatok
− A fontosabb hadviselő

−

−

−

−

−

országok csoportosítása
a szövetségi rendszerek
szerint.
Az első világháborús
hadviselés
összehasonlítása a
korábbi háborúkéval.
A háborús
körülményeket bemutató
különböző típusú
források gyűjtése,
feldolgozása.
A történelmi
Magyarország
szétesésének bemutatása
térképen az elcsatolt
területek történelmi
megnevezésével.
Vélemény
megfogalmazása a
történelmi Magyarország
felbomlásának okairól.
A trianoni békediktátum
területi és demográfiai

következményeinek
értékelése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−
−
−
−
−
−

Vita a háború okairól.
Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma,
veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.).
Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a
lakóhelyen és környékén.
Első világháborús kiállítás megtekintése.
Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése.
Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése.

TÉMAKÖR: Két világháború között
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Nyugati
− Az USA alkotmányos
Fogalmak: hatalmi
demokráciák
berendezkedése
ágak, alkotmány,
− Parlamentáris
elnök, általános
demokrácia Nagyválasztójog,
Britannia példáján
piacgazdaság,
− A piacgazdaság
világválság, revízió,
működése
numerus clausus,
pengő.
A Horthy-rendszer − Horthy, a kormányzó.
személyi kultusz,
− Antikommunizmus és
GULAG,
revíziós törekvések.
nemzetiszocializmus,
− Gazdasági
antiszemitizmus,
eredmények.
− Az oktatás, a kultúra és
Személyek: Roosevelt,
a tudomány néhány
Bethlen István,
kiemelkedő
Klebelsberg Kuno,
képviselője.
Szent-Györgyi Albert,
A kommunista
− A kommunista
Sztálin, Hitler.
Szovjetunió
ideológia
− Lenin és Sztálin
Kronológia: 1920–
diktatúrája.
1944 a Horthy− Tervgazdaság
korszak,
− A terror és a
1933 a náci
munkatáborok.
A nemzetiszocialista − A nemzetiszocializmus: hatalomátvétel.
Németország
fajelmélet és
Topográfia:
antiszemitizmus.
Szovjetunió, Szibéria
(munkatáborok).
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Fejlesztési feladatok
− A brit parlamentáris

−

−

−

−

−

és az amerikai
elnöki rendszer
összehasonlítása.
A piacgazdaság
működésének a
bemutatása
A Horthy-korszak
gazdasági és
kulturális,
eredményeinek és
problémáinak
felidézése.
Az antiszemitizmus
megnyilvánulásaina
k azonosítása
források alapján.
A korszak egy
kiemelkedő magyar
személyiségének
bemutatása.
A kommunista
Szovjetunió és a
nemzetiszocialista
Németország
jellemzőinek
azonosítása képi és

− A náci hatalomátvétel,
Hitler diktatúrája és a
terror.

szöveges
forrásokban.
− A totális diktatúrák
összehasonlítása (pl.
jelképek,
ideológiák, hatalmi
eszközök).
− Érvelés a 20. század
kirekesztő
ideológiáival
szemben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
●
●
●
●
●
●

Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről.
Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről.
Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról.
Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről.
GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása.
Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista diktatúráról.

TÉMAKÖR: A második világháború és következményei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Háború földön,
tengeren és
levegőben.

Altémák

Fogalmak és
adatok/Lexikák

− A hadviselő felek: a
tengelyhatalmak és a
szövetségesek.
− Sztálin-Hitler paktum,
kezdeti német sikerek.
− A háború európai frontjai
és a csendes-óceáni
hadszíntér.
− Fordulatok a háborúban:
Sztálingrád, Normandia,
Berlin.

Magyarország a
világháború
idején

− A revíziós eredmények
− A Szovjetunió elleni
háború – a 2. magyar
hadsereg a Donnál.

Fogalmak:
tengelyhatalmak,
szövetségesek, bécsi
döntések, nyilasok,
totális háború,
holokauszt, gettó,
deportálás,
koncentrációs tábor,
zsidótörvények.
hidegháború,
vasfüggöny
szuperhatalom,
Észak-atlanti
Szerződés Szervezete
(NATO), Varsói
Szerződés, berlini
fal, jóléti állam.

− Német megszállás.
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Fejlesztési feladatok
− A nemzetiszocialista

Németország és a
kommunista
Szovjetunió szerepének
feltárása a háború
kirobbantásában.
− A második világháború

fordulópontjainak
felidézése.
− A holokausztnak és a

háború borzalmainak
bemutatása különböző
források alapján.
− Magyarország területi

változásait és
világháborús
részvételét, valamint a
második világháború

− A kiugrási kísérlet és a
nyilas hatalomátvétel.
− A hadszíntérré vált
Magyarország.
A háború
borzalmai, a
holokauszt

− A totális háború.
− Az európai és
magyarországi
zsidótörvények.
− A holokauszt Európában
és Magyarországon
− A bombázások és városi
harcok – Budapest
példáján.
− Az atombomba

A háború
következményei

− Európa felosztása
− Nyugat és Kelet
szembenállása, a
kétpólusú világ
− A hidegháború

Személyek:
Churchill, Teleki Pál,
Szálasi Ferenc,
Hruscsov, Kennedy

Kronológia: 1939–
1945 a második
világháború, 1941.
június a Szovjetunió
megtámadása, 1944.
március 19.
Magyarország német
megszállása, 1945.
április a háború vége
Magyarországon.
1947 a párizsi béke,
a hidegháború
kezdete,

főbb eseményeit
bemutató térképek
értelmezése.
− A magyar külpolitika

háború előtti és alatti
törekvéseinek és
mozgásterének
bemutatása.
− Ítélet megfogalmazása

a második világháborús
népirtásokról és
háborús bűnökről.
− A magyar honvéd

helytállásának
felidézése források
alapján.
− Példák gyűjtése az

ellenállás és
embermentés formáira.
− A második világháború

Topográfia:
Sztálingrád,
Normandia,
Hirosima, Donkanyar, Auschwitz.
Németországi
Szövetségi
Köztársaság, Német
Demokratikus
Köztársaság, Kuba

után kialakult
világrendet bemutató
térkép áttekintése és
értelmezése.
− A nyugati demokrácia

és a szovjet diktatúra
összehasonlítása.
− Információk szerzése,

rendszerezése és
értelmezése a két
szuperhatalom
fegyverkezési
versenyéről diagramok,
táblázatok, képek és
térképek segítségével.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−
−
−
−

Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításáról.
Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, online
adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban).
A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy részletének
megbeszélése.
Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira.
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−
−
−

Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megismerése és
értékelése.
Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkeresése a
lakóhelyen és környékén.
Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról.

TÉMAKÖR: Kommunista diktatúra Magyarországon
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A Rákosi-diktatúra

Altémák

Fogalmak és
adatok/Lexikák

− Háborús pusztítás és
szovjet megszállás.

Fogalmak: malenkij
robot, államosítás,
tervgazdaság,
Államvédelmi
Hatóság (ÁVH).
Molotov-koktél,
sortüzek, Magyar
Szocialista
Munkáspárt
(MSZMP), úttörő,
termelőszövetkezet,
gulyáskommunizmus
, rendszerváltoztatás,
többpártrendszer

− Megtorlások,
deportálások,
kitelepítések
Magyarországon és a
határon túl
− Magyarország
szovjetizálása
− Államosítás,
kollektivizálás,
tervgazdaság
− Terror és személyi
kultusz
Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc

Személyek: Kovács
Béla, Rákosi Mátyás,
Mindszenty József,
Nagy Imre, Kádár
János, Gorbacsov,
Reagan, Antall
József, Göncz Árpád,
Orbán Viktor

− Október 23., a
forradalom
kirobbanása.
− A pesti srácok és
szabadsághősök.
− A forradalom
lakóhelyünkön és
környékén.
− Szovjet tankokkal a
népakarat ellen.
− A forradalom jelképei.

A kádári diktatúra

− A kádári megtorlás.
− A pártállam
működése: az

Kronológia: 1945
szovjet megszállás,
választás
Magyarországon,
1948–1956 a Rákosidiktatúra. 1956.
október 23. a
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Fejlesztési feladatok
− Magyarország
szovjet megszállása
következményeinek
felidézése.
− A tömeges
deportálások,
kitelepítések
jellemzőinek
azonosítása
visszaemlékezések
és egyéb források
alapján.
− A Rákosi-rendszer
jellemzőinek,
bűneinek azonosítása
források, képek,
filmrészletek alapján.
− Beszámolók készítése
az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
hőseiről.
− Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc utáni
megtorlások
kegyetlenségének
bemutatása példákon
keresztül.
− Érvek gyűjtése a
Kádár-rendszer

elnyomás változó
formái.
− A szocialista
modernizáció – „a
legvidámabb barakk”.
− Gulyáskommunizmus
és hiánygazdaság.
A
rendszerváltoztatás

− A Szovjetunió és a
szocialista rendszer
országainak válsága.
− A kétpólusú világ
megszűnése.
− A tárgyalásos
rendszerváltoztatás.
− Az első szabad
választások

forradalom kitörése,
1956. november 4. a
szovjet támadás,
1956–1989 a Kádárrendszer,
1989–1990 a
rendszerváltoztatás,
1990 az első szabad
választások, 1991 a
Szovjetunió
felbomlása,

Topográfia: Recsk,
Hortobágy, Corvin
köz,
Mosonmagyaróvár.

diktatórikus
jellegének
alátámasztására.
− A Kádár-rendszerről
szóló különböző
jellegű források
elemzése,
értelmezése.
− A Kádár-rendszer és
napjaink
életkörülményeinek
összehasonlítása.
− A
rendszerváltoztatás
jelentőségének
bemutatása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből.
Új iparvárosok azonosítása térképen.
Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról.
Információgyűjtés a „pesti srácokról”.
Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről.
Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel.
1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén.
Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szerepéről.
Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmutatás
alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából.
Retró-kiállítás rendezése.

TÉMAKÖR: Magyarország és a magyarok az ezredfordulón
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Magyarország a − A demokrácia kiépítése
rendszerváltoztat
– a többpártrendszer
ás után
működése

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
privatizáció,
jogállam,
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Fejlesztési feladatok
− A magyar történelem
legfontosabb politikai
eseményeinek időrendbe

− A piacgazdaság
kiépítése - gazdasági
válság és felzárkózás
− Külpolitikai irányváltás:
nyugati integráció és
visegrádi
együttműködés.
A modern
magyar állam

− Az Alaptörvény
− A köztársasági elnök
− Az Országgyűlés, a
kormány és az
igazságszolgáltatás.
− Az országgyűlési és
önkormányzati
választási rendszer.
− Magyarország és az
Európai Unió

Együttélés a
Kárpátmedencében

− Határon túli
magyarlakta területek.
− Fordulópontok a
határon túli magyarok
történetében
− Fordulópontok a
magyarországi
nemzetiségek
történetében
− A hazai cigány/roma
népesség története.

integráció, Európai
Unió,
visegrádi
együttműködés,
kitelepítés,
asszimiláció.

Személyek:
Esterházy János,
Márton Áron.

Kronológia:
1999 Magyarország
belép a NATO-ba
2004 Magyarország
belép az Európai
Unióba.
2012 Magyarország
Alaptörvénye.
1944–1945
magyarellenes
atrocitások.

Topográfia:
Szlovákia, Ukrajna.
Brüsszel,
Lengyelország,
Csehország,

állítása a
rendszerváltoztatástól
napjainkig.
− A magyar gazdaság
fejlődésének bemutatása
adatsorok, grafikonok
alapján
− Az Európai Unió céljainak
felidézése
− Az európai integráció
eredményeinek és
problémáinak áttekintése.
− Áttekintő ábra
értelmezése a
magyarországi
államszervezetről és a
választási rendszerről.
− A határon túli magyarság
története főbb
fordulópontjainak
áttekintése 1920-tól
napjainkig.
− Példák gyűjtése a határon
túli magyarság életéből a
hűségre és helytállásra.
− A határon túli magyar
kisebbségi lét
nehézségeinek
bemutatása.
− A Kárpát-medence 1910es és 1990 utáni etnikai
térképének
összehasonlítása a
magyarság és a
nemzetiségek
elhelyezkedése
szempontjából.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−

A Parlament meglátogatása
Kiselőadás készítése Antall Józsefről
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−
−
−
−
−

Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról.
Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron)
fordulópontjairól.
Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről.
Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul
program).
Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról.

TÉMAKÖR: Lábnyomaink a nagyvilágban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Lábnyomaink a
nagyvilágban

− Világjáró magyarok

Javasolt személyek
(altémánként 1-2):
Julianus barát, Kőrösi
Csoma Sándor,
Magyar László; Bolyai
János, Neumann
János, Csonka János,
Galamb József,
Kármán Tódor, Teller
Ede; Papp László,
Puskás Ferenc,
Egerszegi Krisztina,

(utazók, felfedezők).
− Tudósok és feltalálók

(pl. informatika,
autóipar, űrkutatás).
− Világraszóló

sportsikerek –
magyarok az
olimpiákon.
− Magyar művészek a

világban.

Fejlesztési feladatok

− Valamely területen

kiemelkedő
eredményt elérő
magyarok
tevékenységének
felidézése,
bemutatása.

Balczó András; Liszt
Ferenc, Munkácsy
Mihály, Kodály Zoltán,
Bartók Béla, Korda
Sándor.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése.
Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról,
olimpikonokról, művészekről.
Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes
stb.).
Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról.

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
A Közel-Kelet
civilizációi

A görög
civilizáció

Altémák
–

Az állam működése
az Óbabiloni
Birodalom példáján.

–

Tudomány.

–

A pénz megjelenése.

–

A görög anyagi
kultúra öröksége.

–

A filozófia és a
történetírás.

–

Az athéni
demokrácia

–

A hellenisztikus
kultúra elterjedése.

–

Arisztokratikus
köztársaság és
demokrácia.

–

Kleiszthenész és
Periklész.

–

A római
civilizáció

A római
köztársaság

A görög
embereszmény.

–

Az athéni
államszervezet és
működése.
Római
városépítészet,
amfiteátrumok,
fürdők,
vízvezetékek és
utak.

–

A római jog néhány
máig élő alapelve.

–

A birodalom
kiterjedése és a
provinciák
(Pannónia).

–

A latin nyelv és írás
elterjedése.

–

A vérségi, a vagyoni
és a területi elv.

Fejlesztési feladatok

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: öntözéses
földművelés, fáraó, piramis,
hieroglifa, ékírás, múmia,
Akropolisz, filozófia, jósda,
olümpiai játékok,
városállam/polisz,
arisztokrácia, démosz,
demokrácia, népgyűlés,
sztratégosz, cserépszavazás,
rabszolga, patrícius,
plebejus, consul, senatus,
dictator, néptribunus,
császár, amfiteátrum,
gladiátor, provincia, légió,
limes, polgárjog.

–

Az állam szerepének
bemutatása
Hammurapi
törvényeinek
elemzésén keresztül.

–

Az ókori civilizációk
jelentőségének és
kulturális hatásainak
felismerése.

–

Az ókori civilizációk
azonosítása térképen.

–

Az ókori civilizációk
kulturális
jellemzőinek
bemutatása.

Személyek: Hammurapi,
Kleiszthenész, Periklész,
Platón, Arisztotelész,
Hérodotosz, Nagy Sándor,
Julius Caesar, Augustus.

–

A különböző
civilizációk közötti
különbségek
azonosítása.

–

Pannónia jelentősebb
városainak
azonosítása.

–

A római jog
alapelveinek
felidézése és
azonosítása források
alapján.

–

Az athéni demokrácia
és a római köztársaság
működésének
bemutatása.

–

A Periklész-kori
athéni demokrácia
ellentmondásainak
feltárása.

–

A demokrácia és a
diktatúra
összehasonlítása.

Kronológia: Kr. e. 3000
körül – Kr. u. 476 az ókor,
Kr. e. 776 az első
feljegyzett olümpiai
játékok, Kr. e. 753 Róma
alapítása a hagyomány
szerint, Kr. e. 510 a
köztársaság kezdete
Rómában, Kr. e. 508
Kleiszthenész reformjai,
Kr. e. 5. sz. közepe az
athéni demokrácia
fénykora, Kr. e. 44. Caesar
halála, Kr. u. 395 a Római
Birodalom kettéosztása.

Topográfia: Mezopotámia,
Babilon, Egyiptom, Nílus,
Olümpia, Athén,
Alexandria, Itália, Róma,
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–

A római köztársaság
államszervezete és
működése.

–

Köztársaságból
egyeduralom:
Caesar és Augustus.

Római Birodalom,
Pannónia, Aquincum,
Savaria, Jeruzsálem.

–

A demokrácia melletti
érvek
megfogalmazása.

–

Az athéni demokrácia
összehasonlítása a
modern
demokráciával.

–

Caesar diktatúrája
előzményeinek és
okainak feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához.
Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése.
Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy
építményről.
Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről.
Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése.
Római kori emlékek felkeresése.

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Politeista
– Politeizmus az
Fogalmak: politeizmus,
vallások
ókori Keleten.
monoteizmus,
– Görög és római
hinduizmus, zsidó vallás,
istenek.
Ószövetség/Héber Biblia,
– A hinduizmus.
Tízparancsolat, próféta,
jeruzsálemi templom,
A zsidó vallás – A zsidó nép
diaszpóra, Messiás,
– A zsidó
keresztény vallás,
monoteizmus.
keresztség és úrvacsora,
– Messiás-hit a
apostol, misszió, Biblia,
római
Újszövetség, evangélium,
fennhatóság
püspök, zsinat.
korában.
A
– Jézus tanításai.
Személyek: Kheopsz,
kereszténység – A páli fordulat.
kezdete
– Keresztényüldözé Zeusz, Pallasz Athéné,
Ábrahám, Mózes, Jézus,
sek, a
Szent Péter és Szent Pál
kereszténység
apostolok, Constantinus
elterjedése a
Római
Kronológia: a keresztény
Birodalomban.
időszámítás kezdete (Kr.
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Fejlesztési feladatok
–
–

–

–

–
–

–

A különböző vallások
közös elemeinek feltárása
A zsidó és a keresztény
vallás jellemzőinek
összehasonlítása.
A vallások mindennapi
életre gyakorolt hatásainak
azonosítása.
A zsidó-keresztény
hagyományok európai
kultúrára gyakorolt
hatásának bemutatása.
Bibliai történetek,
személyek felidézése.
A kereszténység
terjedésének végig
követése térképen.
Az Ószövetség történelmi
szereplőinek,
helyszíneinek azonosítása
bibliai idézetek alapján.

–

A
Szentháromságtan.

e. és Kr. u.), az ókori
Izrael – Kr. u. 70
Jeruzsálemi templom
lerombolása,
313 a milánói rendelet,
325 a niceai zsinat.

–

–

Topográfia: Jeruzsálem,
Kánaán, Júdea, Izrael,
Palesztina, Betlehem.

Jézus életével és a
kereszténység terjedésével
kapcsolatos filmek/
filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi
és zenei alkotások gyűjtése
és elemzése bibliai
témákról.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások isteneiről, jellegzetes építményeiről.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról.
Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról.
Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján.
Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról.

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Egy eurázsiai
birodalom: a
hunok

–
–
–
–
–

Az Arab
Birodalom és
az iszlám

–
–
–
–

A nomád életmód,
harcmodor és
államszervezés.
A népvándorlás.
A Hun Birodalom.
Az ókor vége
Nyugaton: a Római
Birodalom összeomlása.
Róma örökösei Európa
térképén.
Mohamed tanításai és a
Korán.
Az iszlám kultúra
jellegzetességei.
Az Arab Birodalom és
az arab hódítás.
Az arab hódítás
feltartóztatása
Európában: Poitiers,
Bizánc.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
népvándorlás, hunok,
ortodox, iszlám, Korán,
kalifa.
Személyek: Attila,
Justinianus, Mohamed,
Nagy Károly, I. Ottó.

–

–

Kronológia: 476 a
Nyugatrómai Birodalom –
bukása, 622 Mohamed
Medinába költözése,
732 a poitiers-i csata.
–
Topográfia: Hun
Birodalom,
Konstantinápoly,
Bizánci Birodalom,
Mekka, Poitiers, Frank
Birodalom, Németrómai Császárság.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–

Fejlesztési feladatok

A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése.
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A népvándorlás
irányainak és
résztvevőinek nyomon
követése térkép
segítségével a Kr. u.
4–8. sz. időszakában.
A sztyeppei állam
működésének,
sajátosságainak
bemutatása.
A kora középkori
Európa
államalakulatainak
azonosítása térképen.
Az iszlám vallás és az
arab terjeszkedés
közötti összefüggések
feltárása.

–
–

A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok
alapján.
Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról.

TÉMAKÖR: A középkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A parasztság
világa

A nemesi rend

Az egyházi rend

A polgárok
világa

Altémák
–

A hierarchikus
világkép.

–

Az uradalom.

–

A jobbágyok
kötelességei és
jogai.

–

Az önellátástól az
árutermelésig.

–

Éhínségek,
járványok,
felkelések.

–

A nemesség és a
nemesi kiváltságok

–

Az uralkodói
hatalom és korlátai
(hűbériség,
rendiség).

–

A lovagi eszmény.

–

A keresztes
hadjáratok eszméje.

–

Az egyházi
hierarchia, az
egyházi
intézményrendszer.

–

Az egyházszakadás
és a 11. századi
reform.

–

A szerzetesség.

–

Az eretnekség.

–

A középkori város
és lakói.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: uradalom,
földesúr, majorság,
jobbágy, robot,
kiváltság, rend, lovag,
nemes, feudalizmus,
hűbériség, király, rendi
monarchia, keresztes
hadjáratok, pápa, érsek,
cölibátus, szerzetes,
bencés rend, ferences
rend, eretnek,
inkvizíció, kolostor,
katolikus, szent, kódex,
polgár, céh, román
stílus, gótikus stílus,
reneszánsz.

Személyek: Szent
Benedek, VII. Gergely,
Assisi Szent Ferenc,
Aquinói Szent Tamás,
Leonardo da Vinci,
Gutenberg, Dózsa
György.

Kronológia: 476–1492
a középkor, 1054 az
egyházszakadás, 1347 a
nagy pestisjárvány.

Topográfia: Egyházi
Állam, Anglia,
Franciaország, levantei
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Fejlesztési feladatok
–

A középkor társadalmi,
gazdasági, vallási és
kulturális jellemzőinek
bemutatása.

–

A társadalmi csoportok
közötti jogi
különbségek
azonosítása.

–

Érvekkel alátámasztott
vélemény
megfogalmazása a
középkor világáról.

–

A középkor társadalmi
berendezkedése és a
rendi szemlélet
értelmezése.

–

A jobbágyság jogainak
és kötelességeinek
rendszerezése.

–

Az egyház szerepének
áttekintése a középkori
Európában.

–

A középkori kolostori
élet bemutatása képi
vagy szöveges források
segítségével.

–

A nyugati és keleti
kereszténység
összehasonlítása.

–

A lovagi életmód
jellemzőinek
azonosítása.

–

A városok életének
bemutatása képek,

A középkor
kultúrája

–

A város kiváltságai
(magyar példák
alapján).

–

A céhek.

–

A helyi és távolsági
kereskedelem.

–

Az egyház kulturális
szerepe

–

Oktatás, a középkori
egyetemek.

–

Román és gótikus
építészet – európai
és magyar példák.

–

Lovagi kultúra.

–

A reneszánsz és a
reneszánsz építészet
emlékei (európai és
magyar példák).

kereskedelmi hálózat,
Velence, Firenze, Hanza
kereskedelmi hálózat,
Szentföld.

ábrák és szöveges
források alapján, kitérve
a zsidóság
városiasodásban játszott
szerepére, valamint az
antijudaista
törekvésekre.
–

A céhek működésének
jellemzése források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről.
Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól.
Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról.
Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről.
A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost
bemutató ábrán.
Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel
hirdetése).

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Magyar
őstörténet és
honfoglalás

Altémák
–

Az eredet kérdései,
a nyelvészet, a
régészet, a néprajz
és a genetika
eredményei.

–

A magyar
törzsszövetség az
Etelközben.

–

A honfoglalás okai
és menete.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: finnugor,
törzs, fejedelem,
kabarok, vérszerződés,
honfoglalás, kettős
honfoglalás elmélete,
avarok, rovásírás,
kalandozások,
székelyek, vármegye,
egyházmegye, érsekség,
tized, nádor, ispán,
kancellária, kettős
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Fejlesztési feladatok
–

A magyarság
eredetére vonatkozó
elméletek közötti
különbségek
megállapítása.

–

A mondák, a történeti
hagyomány és a
történettudomány
eredményeinek
megkülönböztetése.

Az államalapítás

A magyar állam
megszilárdulása
László és Kálmán
idején

A magyar állam
és társadalom a
12-13. században

–

A kalandozások – a
lovas-íjász
harcmodor.

–

Géza és I. (Szent)
István
államszervező
tevékenysége.

–

A
földbirtokrendszer
és a
vármegyeszervezet.

–

Az
egyházszervezés.

–

Szent László, az
országépítő.

–

Könyves Kálmán
törvénykezési
reformjai.

–

A kül- és belpolitika
új irányai: III. Béla
uralkodása.

–

II. András kora: az
átalakuló
társadalom.

–

Újjáépítés a
tatárjárás után: IV.
Béla.

–

Az Árpádok európai
kapcsolatai.

kereszt, szászok, kunok,
tatárok/mongolok

Személyek: Álmos,
Árpád, az Árpád-ház,
Géza, I. (Szent) István,
Koppány, Szent Gellért,
Szent Imre, I. (Szent)
László, Könyves
Kálmán, III. Béla, II.
András, IV. Béla, Szent
Margit.

Kronológia: 895 a
honfoglalás, 907 a
pozsonyi csata,
997/1000–1038 I.
(Szent) István
uralkodása, 1222 az
Aranybulla, 1241–1242
a tatárjárás.

Topográfia: Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpátmedence, Pannonhalma,
Esztergom,
Székesfehérvár, Buda,
Muhi, Erdély,
Horvátország.

–

A kalandozó
hadjáratok céljainak
azonosítása.

–

Géza fejedelem, I.
(Szent) István és IV.
Béla uralkodásának
jellemzése és
értékelése.

–

A kereszténység
felvétele és az
államalapítás
jelentőségének a
felismerése.

–

A magyar
igazságszolgáltatás
gyakorlatának
bemutatása Szent
László és Könyves
Kálmán törvényeinek
elemzésével.

–

Az Árpád-kori magyar
külpolitika
lehetőségeinek és
törekvéseinek
értékelése.

–

A korai magyar
történelmet és az
Árpád-kort
megjelenítő
legfontosabb kulturális
alkotások azonosítás.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–
–

–

Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól,
valamint a magyarok harcmodoráról.
A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása.
Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről.
Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.
Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből.
Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről.
A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében.
Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen.
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9–10. évfolyam
A hatosztályos középiskola második két évfolyamának témakörei a magyar középkortól az első
világháború végéig ölelik fel a magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit,
eseményeit, kiemelkedő személyiségeinek életútját, illetve az ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket
és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező civilizációkhoz,
korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek,
ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal.
Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek
jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem
eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, nemzetközi
összefüggésekbe ágyazva jelennek meg.
A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is változik.
A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az önállóan
végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és
a problémaközpontú tárgyalási mód.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, meghatározó uralkodóink
tetteit;
– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy a
magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás;
– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás
eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia
forradalom európai hatásáról;
– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a
Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció
megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc
jelentőségét;
– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a
kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit;
– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és
politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19.
század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái
között.
– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor
kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről;
– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb
fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20.
század egészére gyakorolt hatását;
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–

bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit;
példákat tud hozni a háborús helytállásra;

A 9. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 90 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A középkori Magyar Királyság fénykora
A kora újkor
A török hódoltság kora Magyarországon
A felvilágosodás kora
Magyarország a 18. században
Új eszmék és az iparosodás kora
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20
12
14
13
13
10
8
90

A 10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 10 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A reformkor
A forradalom és szabadságharc
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
A dualizmus kori Magyarország
Modern birodalmak, ősi kultúrák
A nagy háború
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
20
15
15
20
12
16
10
108

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az Anjouk
– A királyi hatalom
Fogalmak: aranyforint,
megszilárdítása I.
regálé, kapuadó, kilenced,
Károly idején.
bandérium,
– A visegrádi
perszonálunió, sarkalatos
királytalálkozó.
nemesi jogok, fő- és
– Az 1351-es
köznemes, szabad királyi
törvények.
város, bányaváros,
– Nagy Lajos
mezőváros, kormányzó,
hadjáratai.
szekérvár, végvár,
A török fenyegetés – Az Oszmán
szultán, szpáhi, janicsár,
Birodalom.
árnyékában
rendkívüli hadiadó,
– Török hódítás a
füstpénz, fekete sereg,
Balkánon.
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Fejlesztési feladatok
–

–

A 14–15. századi
magyar uralkodók
politikai pályájának
felidézése.
Érvekkel
alátámasztott
vélemény
megfogalmazása az
egyes történelmi
személyek
cselekedeteiről,
döntéseiről.

–

–
–
Hunyadi Mátyás

–
–
–
–
–

A magyar középkor
kulturális
hagyatéka

–
–
–
–

Luxemburgi
Zsigmond, a
közép-európai
uralkodó és a
török veszély.
Hunyadi János, a
politikus és
hadvezér.
Hunyadi János
törökellenes
harcai.
Mátyás útja a
trónig.
A központosított
királyi hatalom.
Jövedelmek és
kiadások.
Birodalomépítő
tervek.
Aktív védelem a
török ellen.
Honfoglalás kori
leletek.
A Szent Korona.
Várak, királyi
udvar, kolostorok,
templomok.
Magyar geszták,
krónikák és
szentek legendái.

zsoldos, Corvina, Szent
Korona, Szent Koronatan, Képes krónika.
Személyek: I. (Anjou)
Károly, I. (Nagy) Lajos,
Luxemburgi Zsigmond,
Hunyadi János, I.
(Hunyadi) Mátyás.
Kronológia: 1301 az
Árpád-ház kihalása,1308.
I. Károly uralkodásának
kezdete, 1335 a visegrádi
királytalálkozó, 1351
I.(Nagy) Lajos törvényei,
1396 a nikápolyi csata,
1443–1444-es hosszú
hadjárat, 1444 a várnai
csata, 1453
Konstantinápoly eleste,
1456 a nándorfehérvári
diadal, 1458–90 Mátyás
uralkodása.

–

–

–
–
–

A késő középkori
magyar állam és az
Oszmán Birodalom
főbb
összecsapásainak
felidézése.
Annak értékelése,
hogy az Oszmán
Birodalom
terjeszkedő
politikája milyen
hatást gyakorolt a
magyar
történelemre.
Mátyás hatalomgyakorlásának
jellemzése.
A reneszánsz
kultúra bemutatása
Mátyás udvarában.
A 14–15. századi
magyar történelmet
megjelenítő
kulturális alkotások
azonosítása.

Topográfia: Visegrád,
Lengyelország,
Csehország, osztrák
tartományok, Nikápoly,
Várna, Nándorfehérvár,
Kolozsvár, Kenyérmező,
Oszmán Birodalom.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján.
A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a
cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.)
Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott
források segítségével.
Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő
emlékeiről.
A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár,
Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása.
Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról.

TÉMAKÖR: A kora újkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
A földrajzi
felfedezések

A korai
kapitalizmus

Reformáció
Európában és
Magyarországon

„Hitviták
tüzében”

Altémák
−

A portugál és
spanyol
felfedezések.

−

A korai
gyarmatosítás és
következményei.

−

A
világkereskedelem
kialakulása.

−

Az abszolutizmus.

−

Az árforradalom.

−

A manufaktúrák.

−

Bankok és tőzsdék.

−

Az európai
munkamegosztás és
következményei

−

A reformáció
előzményei
(humanizmus és az
egyházi reform
igénye).

−

Luther és Kálvin
fellépése.

−

A protestáns
egyházak
megszerveződése és
a protestantizmus
elterjedése.

Fejlesztési feladatok

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: gyarmat,
−
világkereskedelem,
abszolutizmus, infláció,
manufaktúra, tőke,
−
tőkés, bérmunkás,
kapitalizmus, bank,
tőzsde, részvény, örökös
jobbágyság, reformáció,
protestáns, evangélikus,
református, anglikán,
unitárius, vallási
−
türelem,
ellenreformáció,
katolikus megújulás,
jezsuiták, barokk.
−

Személyek: Kolumbusz
Kristóf, Vasco da
Gama, Ferdinánd
Magellán, Luther
Márton, Kálvin János,
−
Károli Gáspár, Pázmány
Péter, Apáczai Csere
János, Habsburg−
dinasztia, V. Károly,
Loyolai (Szent) Ignác,
XIV. Lajos.
−

A felfedezők céljainak
és útjainak bemutatása
tematikus térképeken.
Információk gyűjtése a
kialakuló
világkereskedelem új
útvonalairól,
fontosabb termékeiről
és szereplőiről.
Az új
munkaszervezési
formák bemutatása és
összehasonlítása a
céhes iparral.
Az európai régiók
közötti gazdasági és
társadalmi
különbségek
felismerése.
A reformáció okainak
és következményeinek
bemutatása.
A katolikus és a
protestáns tanítások és
egyházszervezet
összehasonlítása.
A reformáció egyes
irányzatai terjedésének
nyomon követése
térképen.

−

A reformáció
eredményei
Magyarországon

Kronológia: 1492-től az
újkor, 1492 Amerika
felfedezése, 1517 a
reformáció kezdete,
−
1545 a tridenti zsinat
megnyitása, 1568 a
tordai határozat,

−

Vallási konfliktusok
Európában.

1648 a vesztfáliai
békék.

−

−

Etnikai sokszínűség
és vallásbéke
Erdélyben.

Az erdélyi vallási
türelem szerepének és
jelentőségének
felismerése.

Topográfia:
Spanyolország, India,
London,

−

A katolikus egyház
megújulási törekvései
és a barokk művészet
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Vallás és politika
összefonódásának
felismerése.

−

A magyar
protestáns és
katolikus iskolák.

−

A katolikus
megújulás és a
barokk Európában
és Magyarországon.

Párizs/Versailles,
Sárospatak.

jellemzői közötti
párhuzam felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen.
Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről.
Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció,
kulturális hatások, irányzatok).
Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról
és hivatásukról.
Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci
Molnár Albert, Pázmány Péter).

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az ország három − A mohácsi csata és
Fogalmak: rendi
részre szakadása
közvetlen
országgyűlés,
előzményei, a kettős
hajdúszabadság.
királyválasztás.
− Az ország három
Személyek: I. Szulejmán,
részre szakadása.
II. Lajos, (Szapolyai)
− A hódoltság.
János, I. Ferdinánd, Dobó
A Magyar
− A várháborúk és az új István, Zrínyi Miklós (a
szigetvári hős), Báthory
Királyság a
végvárrendszer.
István, Bocskai István,
Habsburg
− A rendi
Bethlen Gábor, Zrínyi
Birodalomban
berendezkedés.
− Rendi és abszolutista Miklós (a költő és
hadvezér), I. Lipót,
törekvések.
− Konfliktusok a rendek Savoyai Jenő.
és az uralkodó között.
Kronológia: 1526 a
Az Erdélyi
̶ Az Erdélyi
mohácsi csata, 1541 Buda
Fejedelemség
Fejedelemség
eleste, 1552 Eger
aranykora
viszonylagos
védelme, 1566 Szigetvár
önállósága
̶ A fejedelem és a rendi eleste, 1664 a vasvári
béke, 1686 Buda
nemzetek.
visszafoglalása, 1699
̶ Bethlen Gábor
karlócai béke.
fejedelemsége.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A török
hadjáratoknak és az
ország három
részre
szakadásának
bemutatása
térképeken.
A végvári élet
felidézése
különböző források
(képek, irodalmi
alkotások és
filmek) alapján.
A három részre
szakadt ország
gazdasági
lehetőségeinek és
szerepének
értelmezése adatok,
grafikonok,
diagramok alapján.
A török hódoltság
hosszú távú

A török kiűzése és −
a török kor
mérlege
−

−

Magyarország az
európai
munkamegosztásban.
Háborús békeévek:
másfél évszázad
hódoltság és az
ország pusztulása.
A török kiűzése.

Topográfia: Mohács,
Kőszeg, Eger, Szigetvár,
Habsburg Birodalom,
Erdélyi Fejedelemség,
Hódoltság, Magyar
Királyság (királyi
Magyarország), Pozsony,
Gyulafehérvár, Bécs.

−

hatásainak
azonosítása.
A 16-17. századi
magyar történelmet
megjelenítő fontos
kulturális alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

−
−

A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján.
Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós).
Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről.
Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen.
A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen.
A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése.
Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák).

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A felvilágosodás

Altémák
−

−
−
Államszervezetek
a felvilágosodás
jegyében

−

−

Fogalmak és adatok/Lexikák

Tapasztalat és
értelem − a
felvilágosodás új
világképe.

Fogalmak: felvilágosodás,
jogegyenlőség, hatalmi ágak
megosztása, népfelség,
társadalmi szerződés, szabad
verseny, alkotmány,
A felvilágosodás
alkotmányos monarchia,
államelméletei.
elnök, miniszterelnök, felelős
A szabad verseny kormány, cenzus, általános
választójog, forradalom,
elmélete.
diktatúra, jakobinus, Szent
A brit
Szövetség.
alkotmányos
monarchia
működése.
Személyek: Nikolausz
Kopernikusz, Isaac Newton,
Az amerikai
Charles Louis Montesquieu,
elnöki
Jean-Jacques Rousseau, Adam
köztársaság
Smith, George Washington,
működése.
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Fejlesztési feladatok
−

A középkor és a
felvilágosodás
világképének
összehasonlítása.

−

A felvilágosodás
államelméleteinek
összehasonlítása
különböző
szempontok
alapján.

−

A brit és az
amerikai
államszervezetet
bemutató ábrák
értelmezése.

−

Az Emberi és
polgári jogok

A francia
forradalom és
hatása

−

A történelmi és a
kartális
alkotmány.

Maximilien Robespierre,
Bonaparte Napóleon.

−

A forradalom
kitörése és az
Emberi és
polgári jogok
nyilatkozata.

Kronológia: 1689 a
Jognyilatkozat, 1776 a
Függetlenségi nyilatkozat,
1789 a francia forradalom,
1804–1814/1815 Napóleon
császársága, 1815 a waterlooi
csata.

−

A jakobinus
diktatúra.

−

Napóleon
birodalma: a
polgári
berendezkedés
exportja.

nyilatkozatában
megjelenő
felvilágosult elvek
azonosítása.
−

A forradalmi
gondolat és a
legitimitás
eszméjének
értelmezése,
azonosítása.

Topográfia: Nagy-Britannia,
Amerikai Egyesült Államok,
Párizs, Oroszország, Waterloo.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához.
Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól.
Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól.
Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól.

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Rákóczi− Magyarország a
Fogalmak: kuruc,
szabadságharc
Habsburg
labanc,
Birodalomban.
szabadságharc,
− A szabadságharc
trónfosztás,
okai és céljai.
amnesztia,
− A szabadságharc
felvilágosult
politikai és katonai
abszolutizmus,
fordulópontjai.
betelepítés, belső
− A szatmári béke
vándorlás,
kompromisszuma.
bevándorlás, kettős
Magyarország − A belső vándorlás, a vámhatár, úrbéri
újranépesülése
szervezett betelepítés rendelet, Ratio
Educationis, türelmi
és
és az öntevékeny
rendelet,
újranépesítése
betelepülés.
nyelvrendelet.
− A többnyelvű és
többvallású ország.
− Gazdaság és
életmód.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A Rákóczi-szabadságharc
céljainak és
eredményeinek
összevetése.
A szabadságharc katonai
történetének felidézése
térképek, képek és
szöveges források
segítségével.
Magyarország
újranépesülésének és a
folyamat eredményének
értelmezése tematikus
térképek segítségével.
A felvilágosult
abszolutizmus eszmei és
politikai hátterének,

A felvilágosult
abszolutizmus
reformjai

−
−
−

−

A Pragmatica
Sanctio.
A felvilágosult
abszolutizmus céljai.
Mária Terézia:
együttműködés és
reform.
II. József
reformpolitikája és
kudarca.

Személyek: II.
Rákóczi Ferenc,
Mária Terézia,
II. József.
Kronológia: 1703–
1711 a Rákócziszabadságharc, 1711
a szatmári béke,
1740–1780 Mária
Terézia uralkodása,
1780–1790 II. József
uralkodása.

−

−

−

valamint eredményeinek
azonosítása.
Mária Terézia és II. József
politikájának
összehasonlítása.
II. József személyiségének
bemutatása, uralkodásának
mérlege, értékelése.
A 18. századi
Magyarország legfőbb
kulturális eredményeinek
azonosítása.

Topográfia:
Temesvár,
Határőrvidék,
Poroszország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására.
Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról.
Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal
kapcsolatban.
− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen.
− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen.
− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről.
− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete
alapján.

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Liberalizmus,
− Liberalizmus:
Fogalmak:
nacionalizmus és
jogegyenlőség és
liberalizmus,
konzervativizmus
alkotmányosság.
nacionalizmus,
− Nacionalizmus:
nemzetállam,
nemzetépítés és
konzervativizmus,
nemzetállam.
reform, ipari
− Konzervativizmus:
forradalom,
szerves reform és a
munkanélküliség,
forradalom elutasítása.
tömegtermelés.
Az ipari
− Az első hullám: textilipar,
forradalom
bányászat, kohászat.
hullámai
− A közlekedés forradalma.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

A 19. század
politikai eszméinek
azonosítása
szöveges források
alapján.
Az iparosodás
hullámainak
azonosítása és
összevetése.
Egy ipari nagyváros
életkörülményeinek
jellemzése.

−
−
−

A második hullám:
elektronika és vegyipar.
A gyár és a futószalag.
Az ipari forradalmak
társadalmi és környezeti
hatásai.

Személyek: James
Watt, Thomas
Edison, Henry Ford.

−

Kronológia:
1769 gőzgép

−

Topográfia:
Manchester, New
York.

Az ipari forradalmak
ökológiai
következményeinek
azonosítása.
A 19. századi
demográfiai
változások okainak
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése.
Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről.
Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól.
Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról.
− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása.

TÉMAKÖR: A reformkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politikai élet − A Habsburg
Fogalmak: alsó- és
Birodalom és
színterei
felsőtábla,
Magyarország.
érdekegyesítés,
− A rendi
közteherviselés,
országgyűlés és a
jobbágyfelszabadítás,
megyerendszer.
örökváltság.
− A reformkori
Pest-Buda.
Személyek: József
− A nyilvánosság
nádor, Klemens
megteremtése,
politika és kultúra. Metternich,
Wesselényi Miklós,
A reformkor fő − A magyar nyelv
Széchenyi István,
ügye és a
kérdései
Kölcsey Ferenc,
nemzetté válás.
− A jobbágykérdés: Deák Ferenc,
örökváltság,
Kossuth Lajos, Ganz
kárpótlás.
Ábrahám.
− A polgári
alkotmányosság
Kronológia: 1830–
kérdése.
1848 a reformkor,
− Széchenyi és
1830 a Hitel
Kossuth
megjelenése, 1844
programja és
törvény a magyar
vitája.
államnyelvről.
Topográfia: PestBuda.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

A jobbágykérdés és
megoldási javaslatainak
értelmezése szövegek és
adatok alapján.
A nyelvkérdés és a nemzetté
válás bemutatása különböző
források segítségével. (Pl.
magyar államnyelv, a
zsidóság nyelvváltása, Lőw
Lipót)
A polgári alkotmányosság
programjának bemutatása
politikai írások,
országgyűlési felszólalások
és ábrák alapján.
Széchenyi és Kossuth
társadalmi hátterének,
egyéniségének,
álláspontjának és
eredményeinek összevetése.
A nemzeti kultúra és a kor
politikai törekvései közötti
kapcsolatok azonosítása
példák alapján.
A reformkor legfőbb
kulturális eredményeinek,
alkotásainak azonosítása

különböző típusú források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről.
Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól.
Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról
a főbb vitakérdésekben.
A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és
más szöveges forrásokban.

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
–
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
–
Témák
–
Altémák
–
Fogalmak és
adatok/Lexikák
–
A
− Az európai
–
Fogalmak:
forradalom
forradalmi
márciusi ifjak,
céljai és
hullám és
sajtószabadság, cenzúra,
eredményei
március 15.
áprilisi törvények,
− Az első magyar
népképviseleti
polgári
országgyűlés, politikai
alkotmány: az
nemzet, nemzetiség,
áprilisi
honvédség, Függetlenségi
törvények.
nyilatkozat.
− A Batthyány–
kormány
–
Személyek: Petőfi
tevékenysége.
Sándor, Batthyány Lajos,
Görgei Artúr, Bem József,
–
A
− Harc a
szabadságharc
dinasztiával és a Klapka György, Ferenc
József, Julius Haynau.
főbb eseményei
vele szövetkező
és kiemelkedő
nemzetiségekkel. –
–
Kronológia: 1848.
szereplői
− A tavaszi
március 15. a pesti
hadjárat.
− A Függetlenségi forradalom, 1848. április
11. az áprilisi törvények,
nyilatkozat,
kísérlet az önálló 1848. szeptember 29. a
pákozdi csata, 1849.
állam
megteremtésére. április–május a tavaszi
hadjárat, 1849. április 14. a
− A
Függetlenségi nyilatkozat,
szabadságharc
1849. május 21. Buda
leverése és a
visszavétele, 1849.
megtorlás.
augusztus 13. a világosi
fegyverletétel, 1849.
október 6. az aradi vértanúk
és Batthyány kivégzése.
–
–
Topográfia:
Pákozd, Debrecen, Isaszeg,
Világos, Komárom, Arad.
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–

−

−

−

−

−

−

−

Fejlesztési
feladatok
A reformkori
elképzeléseknek, a
forradalom
követeléseinek és az
áprilisi törvényeknek az
összehasonlítása.
A forradalom
eseményeinek
felidézése források
segítségével.
A szabadságharc
néhány döntő
csatájának bemutatása
térképek, beszámolók
alapján.
A szabadságharc
néhány kiemelkedő
szereplőjének, illetve
vértanújának
bemutatása.
A nemzetiségek és a
kisebbségek
részvételének (pl.
németek, szlávok, és
zsidók) bemutatása a
szabadságharcban és az
azt követő megtorlás
során.
A forradalom és a
szabadságharc
eredményeinek
értékelése.
A magyar forradalom
és szabadságharc
elhelyezése az európai
környezetben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen.
Vita a szabadságharc vereségének okairól.
Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.
A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi
szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése.
Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc
nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből.

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A szocializmus és a − Szocializmus:
Fogalmak: szegregáció,
munkásmozgalom
társadalmi egyenlőség
polgárháború, polgári
és tulajdonviszonyok.
állam, szakszervezet,
− A Kommunista
társadalombiztosítás,
kiáltvány.
monopólium,
− Szakszervezetek és
szocializmus,
munkáspártok.
szociáldemokrácia,
− Szociáldemokrácia és
kommunizmus,
kommunizmus.
keresztényszocializmus,
− Keresztényszocializmus. proletárdiktatúra,
osztályharc, cionizmus,
A polgári
− A nemzeti egység
nemzetállam
megteremtése (politika, emancipáció.
megteremtése
gazdaság, kultúra).
Személyek: Abraham
(Németország, − Alkotmányosság és
Lincoln, Otto von
Amerikai Egyesült
választójog.
Bismarck, Karl Marx.
Államok, Japán) − Jogegyenlőség és
emancipációs
Kronológia: 1861–1865
törekvések.
az amerikai
− A polgári állam
polgárháború, 1868 a
kiépítése.
Meidzsi-restauráció,
1871 Németország
egyesítése.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

A nemzetállam
fogalmának
értelmezése
politikai, gazdasági
és kulturális
szempontokból.
A polgári állam
feladatköreinek és
eredményeinek
azonosítása.
A kommunista, a
szociáldemokrata és
a
keresztényszociális
eszmék azonosítása
és összehasonlítása.

Topográfia:
Olaszország, Amerikai
Egyesült Államok,
Németország, Japán.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−

Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi
hatásairól.
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−
−

−

Táblázat készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek,
lehetőségeinek összevetéséről.
Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre.
Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült
Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen.

TÉMAKÖR: A dualizmus kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A kiegyezés és a − A kiegyezés és okai.
Fogalmak: emigráció,
dualizmus
− A közös ügyek
passzív ellenállás,
rendszere
rendszere.
kiegyezés, közös ügyek,
− A magyar
közjogi kérdés, húsvéti
államszervezet.
cikk, dualizmus, nyílt és
− A pártrendszer, a
titkos szavazás,
választójog és a
Szabadelvű Párt,
véderőviták.
Függetlenségi Párt,
Magyarországi
A nemzeti és − A politikai nemzet
Szociáldemokrata Párt,
nemzetiségi
koncepciója.
népességrobbanás,
kérdés, a
− A horvát-magyar
urbanizáció,
cigányság
kiegyezés és a
kivándorlás, dzsentri,
helyzete
nemzetiségi törvény.
népoktatás, Millennium,
− Asszimiláció és
asszimiláció, autonómia,
anyanyelvhasználat.
− Autonómiatörekvések és MÁV.
irredenta mozgalmak.
Személyek: Andrássy
− Zsidó emancipáció, a
Gyula, Eötvös József,
zsidóság részvétele a
Baross Gábor, Tisza
modernizációban,
Kálmán, Wekerle
polgárosodás és a
Sándor, Tisza István,
középosztály kérdése.
Semmelweis Ignác,
− Cigányok/romák a
Weiss Manfréd.
dualizmus kori
Magyarországon,
Kronológia: 1848/1867–
hagyományos
1916 Ferenc József
mesterségek.
uralkodása, 1867 a
Az ipari
− A gazdasági kiegyezés.
kiegyezés, 1868 a
forradalom − A vasútépítés,
horvát-magyar
Magyarországon
folyószabályozás.
kiegyezés, a nemzetiségi
− Állami
törvény, a népiskolai
gazdaságpolitika.
törvény, 1873 Budapest
− Mezőgazdaság és
egyesítése, 1896 a
élelmiszeripar.
Millennium.
− Modernizálódó ipar.
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Fejlesztési feladatok
− A kiegyezés
értékelése egykorú
szempontok szerint,
illetve másfél
évszázados történelmi
távlat nézőpontjából.
− A dualizmus
államszervezetét
bemutató ábra
értelmezése.
− A dualizmus kora
kiemelkedő szereplői
életútjának
áttekintése, értékelése.
− A dualizmus kori
nemzetiségi kérdés
elemzése szöveges
források, adatsorok és
etnikai térképek
segítségével.
− A dualizmus kori
társadalmi és
gazdasági változások
elemzése, értékelése
adatsorok, szöveges
és képi források
segítségével.
− A dualizmus
legkiemelkedőbb
gazdasági és
kulturális
teljesítményeinek
azonosítása
különböző
forrásokban.

Társadalom és
életmód a
dualizmus
korában

−
−
−
−
−
−

Demográfiai robbanás
és urbanizáció.
Kivándorlás Európából
és Magyarországról.
A földkérdés és a vidék.
A nagyvárosi életforma:
Budapest a világváros.
Oktatás és kultúra.
Életmód és szórakozás.

Topográfia: Budapest,
Osztrák-Magyar
Monarchia, Fiume.

− A zsidók és németek
szerepe a
polgárosodásban.
− A dualizmus kori
vidék és város
lakóinak és
életmódjának
bemutatása.
− A 20. század eleji és
korunk életmódja
közötti különbségek
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról.
Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról.
A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük táblázatos összefoglalása.
A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok
közös megtekintése).
− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén.
− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól.
− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára.
− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata
szemszögből.
− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra.
− Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről.

TÉMAKÖR: Modern birodalmak, ősi kultúrák
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az
̶
A gyarmatosítás okai Fogalmak:
imperializmus
és céljai.
gyarmatosítás,
̶
Az imperializmus – a berlini kongresszus,
terjeszkedő tőke.
nagy fal,
̶
Nagyhatalmi érdekek hinduizmus,
és konfliktusok.
buddhizmus,
kasztrendszer.
India
̶
Az indiai civilizáció
vallási és kulturális
Személyek:
alapjai.
̶
A vallásilag és
politikailag széttagolt Kronológia:
1878 berlini
India.
kongresszusTopogr
̶
A brit gyarmati
uralom.
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Fejlesztési feladatok
− A gyarmatosítás gazdasági
következményeinek
bemutatása ábrák, térképek,
adatok elemzésével.
− A gyarmati terjeszkedést,
bemutató ábrák, térképek és
adatsorok elemzése,
értelmezése.
− A nagyhatalmi
együttműködés és
konfliktusok értelmezése
források segítségével.
− Az európai
felsőbbrendűségtudat

Kína

−

−
−

A kínai civilizáció
vallási és kulturális
alapjai.
A kínai expanzió és
bezárkózás.
Kína félgyarmati
sorban.

áfia: Brit
Birodalom, Kína

okainak és
következményeinek
feltárása képi és szöveges
források alapján.
− A hinduizmus és a
buddhizmus tanításainak
értelmezése szöveges
források alapján.
− Az indiai és a kínai
civilizáció
társadalomformáló
hatásainak felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶

A 19. században elterjedt „gyarmati” termékek gyűjtése, származási területük, szállítási
útvonaluk megállapítása.
Szerepjáték: nagyhatalmi gyarmati konferencia szervezése, az egyes államok diplomatáinak
szerepében, a gyarmati érdekek megfogalmazása és képviselete, a konfliktusrendezés
módjainak körüljárása.
Ábrasorozat készítése a nagyhatalmi konfliktusokról és a szövetségi rendszerek formálódásáról.
Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján ismertetők,
prezentációk készítése.
Dél- és kelet-ázsiai témájú közgyűjtemény meglátogatása (pl. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai
Művészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum Ázsia- gyűjtemény).
Párhuzamos kronológia készítése Európa, India és Kína történetéből: a virágkorok és válságok,
valamint a kapcsolatok jelölése.
A földrajzból tanult természetföldrajzi jellemzők (pl. domborzat, éghajlat, fekvés) azonosítása,
és gazdasági, társadalmi, politikai hatásaik azonosítása.

TÉMAKÖR: A nagy háború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az első
− Az Osztrák-Magyar
Fogalmak:
−
világháború
Monarchia helyzete – villámháború, front,
balkáni konfliktusok.
állóháború,
− A világháború
hátország, antant,
kitörése.
központi hatalmak,
− A hadviselő felek és a hadigazdaság,
−
frontok.
hadifogság.
− Oroszország és a
központi hatalmak
Személyek: II.
összeomlása.
Vilmos, II. Miklós, −
IV. Károly.
Az első
− Az állóháború és az
világháború
anyagcsata.
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Fejlesztési feladatok
Az első világháború előtti
feszültségeket bemutató
ábrák, térképek és
adatsorok elemzése,
értelmezése.
Az első
világháború frontjainak
azonosítása, bemutatása
térképeken.
Az első világháború
jellegzetességeinek
azonosítása ábrákon,

jellemzői és
hatása

−
−
−

Magyarország a −
világháborúban
−

−
−
−

A hadigazdaság és a
háborús propaganda.
A hagyományos
világrend felbomlása.
A nők helyzetének
megváltozása.
Magyar frontok, nagy
csaták.
Az antant ígéretei a
Monarchia
nemzetiségeinek.
Magyar hősök a
világháborúban.
A hátország.
A magyar hadifoglyok
sorsa.

Kronológia: 1914.
június 28. a
szarajevói
merénylet, 1914–
1918 az első
világháború.

−

Topográfia:
Szarajevó,
−
Doberdó, Románia,
Szerbia,
−

adatsorokon, képi és
szöveges forrásokban.
A front és a hátország
körülményei, valamint a
háború okozta szenvedések
felidézése korabeli
beszámolók, emlékiratok,
naplók alapján.
A háború kimenetelének
értékelése a két hatalmi
tömb erőviszonyainak és
lehetőségeinek tükrében.
A nagy háború
világpolitikára gyakorolt
hosszú távú
következményeinek
felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−

A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű
ábrán.
− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról.
− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ
született” c. kiállítás).
− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős
életének feltárása.
− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények,
jelenségek).
− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák
gyűjtése és elemzése.
− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból.

11–12. évfolyam
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási
kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a
középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek
hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez.
Az utolsó két év témakörei az első világháború végétől napjainkig terjedő időszakot ölelik fel.
Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú
megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb
fejlesztésre adnak lehetőséget. A hat évfolyamos kerettanterv által biztosított bővebb időkeretben
lehetőség nyílik a képzési szakasz végén a tanultak meghatározott szempontokból történő
szintetizálására. Ezt szolgálják a 12. évfolyam végén szereplő hosszmetszeti témakörök.
Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések,
jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –
, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabályozhatnak.
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A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola
befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb
közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország
felbomlásához vezettek;
– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az
ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait,
felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát;
– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák
segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit;
– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait,
ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német
megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság
szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát;
– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai
és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a
gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását;
– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az
1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli
a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét;
– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti
régió helyzetét és jelentőségét;
– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a
globális világ folyamataiban;
– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól
napjainkig;
– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét;
– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a
magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi
együttműködésére;
– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét;
A 11. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 144 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 10 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Az átalakulás évei
A két világháború között
A Horthy-korszak
A második világháború
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Javasolt óraszám
15
17
20
19

A két világrendszer szembenállása
Háborútól forradalomig
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A kádári diktatúra
A kétpólusú világ és felbomlása
Két mélységelvű téma

10
16
12
15
10
10
144

Összes óraszám:
A 12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 120 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A rendszerváltoztatás folyamata
A világ a 21. században
Magyarország a 21. században
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
Népesedés és társadalom
Mérlegen a magyar történelem
Ismétlés, felkészülés az érettségire
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
15
16
16
12
13
10
30
8
120

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Szocialista és
− A történelmi
Fogalmak: bolsevik,
nemzeti törekvések:
monarchiák bukása
szovjet, örmény
a birodalmak
(Oroszország,
népirtás,
bomlása
Németország, Oszmán egypártrendszer,
Birodalom).
fasizmus,
− Forradalom és
Kommunisták
kommunista
Magyarországi Pártja
hatalomátvétel
(KMP),
Oroszországban.
tanácsköztársaság,
− Az újraszülető
vörösterror, LeninLengyelország.
fiúk, ellenforradalo
− Az olasz fasizmus.
m, fehér
különítményes
Az Osztrák-Magyar − A Monarchia és a
megtorlások, “vörös
Monarchia és a
történelmi
térkép,” kisantant,
történelmi
Magyarország
jóvátétel,
Magyarország
bomlása.
Népszövetség,
szétesése
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−

−

−

Közép-Európa első
világháború előtti és
utáni térképének
összehasonlítása, a
területi változások
azonosítása és
indoklása.
A bolsevik
hatalomátvétel és a
lenini
proletárdiktatúra
működésének
bemutatása és
értékelése források
alapján.
Magyarország
megszállásának

−

−

A
tanácsköztársaság
és az
ellenforradalom

−
−
−

−
A Párizs környéki
békék

−

−

−

−
A trianoni
békediktátum

−
−
−

−
−

−

−

A forradalmi
átalakulás kísérlete és
kudarca.
Cseh és román
támadás, a fegyveres
ellenállás kérdése.
A kommunista
hatalomátvétel.
A proletárdiktatúra és
a vörösterror.
Az északi hadjárat és a
tanácsköztársaság
veresége.
Az ellenforradalom
győzelme.
A nagyhatalmi
érdekek érvényesítése:
az új világrend
kialakítása.
Az önrendelkezés elve
és a hatalmi érdekek
gyakorlata.
Jóvátétel, hadseregkorlátozás,
határváltozások.
A szétszabdalt középeurópai régió.
A magyar ügy a
békekonferencián.
A magyar delegáció
érvei.
Az ezeréves
Magyarország
felosztása, a döntés
tartalmi elemei.
Az önrendelkezési elv
megsértése
A békediktátum
etnikai és gazdasági
következményei.
Az ellenállás példái:
székely hadosztály,
Balassagyarmat,
Sopron.
A kisantant.

kisebbségvédelem,
revízió, Rongyos
Gárda.
−
Személyek: Kemal
Atatürk, Vlagyimir I.
Lenin, Woodrow
Wilson, Georges
Clemenceau, Benito
Mussolini, Károlyi
Mihály, Kun Béla,
Horthy Miklós,
Apponyi Albert.

−

−

Kronológia: 1917 a
bolsevik
hatalomátvétel, 1918. −
október 31.
forradalom
Magyarországon,
−
1919. március –
augusztus a
tanácsköztársaság,
1920. június 4. a
trianoni
békediktátum.
−
Topográfia:
Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék, Erdély,
Burgenland,
Csehszlovákia,
Jugoszlávia,
Ausztria, trianoni
Magyarország.

−

−

áttekintése térképek,
szöveges források
segítségével.
A Károlyi-időszak
kormányzati
tevékenységének
értékelése.
A magyarországi
proletárdiktatúra
működésének
elemzése források
alapján.
Az első világháborút
követő területi és
etnikai változások
áttekintése térképen.
A trianoni
békediktátum okainak
feltárása.
A trianoni
békediktátum
értékelése a győztes
hatalmak középeurópai politikájának
tükrében.
A trianoni
békediktátum területi,
népességi, gazdasági
és katonai
következményeinek
bemutatása szöveges
és képi források,
ábrák és adatsorok
segítségével.
A trianoni határok
végigkövetése, a
határmegvonás
konkrét okainak
feltárása.
A vesztes hatalmak
területi
veszteségeinek
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről.
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−
−

−
−

Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror,
román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda).
Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt területeknek az ezeréves magyar kultúrában
betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek,
művészeti alkotások, intézmények).
Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata,
elemzése.
A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása.

TÉMAKÖR: A két világháború között
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A kommunista
− A totális diktatúra Fogalmak:
Szovjetunió
és a pártállam
egypártrendszer, totális
kiépítése.
állam, személyi kultusz,
− A tervgazdaság
koncepciós per, GULAG,
− Államosítás és a
holodomor, államosítás,
kollektivizálás.
kollektivizálás, kulák,
− A terror eszközei
tervgazdaság, általános
és áldozatai.
választójog,
többpártrendszer,
A Nyugat és a
− A demokrácia
piacgazdaság, New Deal,
gazdasági
működése
fasizmus,
világválság
− A tőzsde, a
nemzetiszocializmus,
hitelezés és a
világkereskedelem fajelmélet,
antiszemitizmus, Führer,
összeomlása.
SS, Anschluss.
− A
munkanélküliség.
− Állami
Személyek: Joszif V.
beavatkozás a
Sztálin, Adolf Hitler,
gazdaságba.
Franklin D.Roosevelt.
A
− A
nemzetiszocialista
nemzetiszocialista Kronológia: 1922 a
Németország
ideológia és
Szovjetunió létrejötte, 1929
mozgalom.
a gazdasági világválság
− A totális állam
kezdete, 1933 a náci
kiépítése.
hatalomátvétel, 1938 az
− A terror eszközei.
Anschluss, a müncheni
− Terjeszkedés a
konferencia.
háború előtt:
Ausztria és
Topográfia: Szovjetunió,
Csehszlovákia.
Kolima-vidék, Leningrád
(Szentpétervár), Moszkva,
Berlin.
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− A sztálini

−

−

−

Szovjetunió
működésének
bemutatása és
értelmezése
szöveges, képi
források, adatsorok,
ábrák segítségével.
A világgazdasági
válság és a rá adott
válaszok bemutatása.
A nemzetiszocialista
Németország
működésének
bemutatása és
értelmezése
szöveges, képi
források, adatsorok
és ábrák
segítségével.
A totális diktatúrák
ideológiáinak és
működésének
összehasonlítása,
érvelés a totális
diktatúrák ellen.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

−

Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror
megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek).
Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól.
Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra
szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján.
Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO,
koncentrációs táborok stb.).
A korszak történelmi folyamatait reprezentáló statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok
gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német választások eredményei 1928-1933 között; a
munkanélküliség alakulása az Egyesült Államokban 1929-1937 között).
A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és
értelmezése.

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Talpra állás
− A király nélküli
Fogalmak:
Trianon után
alkotmányos királyság. kormányzó,
− Bethlen István
Egységes Párt,
miniszterelnöksége: a
numerus clausus,
korlátozott
pengő, Magyar
parlamentarizmus
Nemzeti Bank,
rendszere a
Szent István-i
konszolidáció
állameszme, magyar
szolgálatában.
népi mozgalom,
− A gazdaság
nyilasok.
szerkezetváltása az
1920-as években.
Személyek: Bethlen
− A klebelsbergi oktatás- István, Teleki Pál,
és kultúrpolitika
Klebelsberg Kuno,
eredményei.
Gömbös Gyula,
A 1930-as évek
− A válság és hatása.
Weiss Manfréd,
Magyarországa
− A belpolitika
Szent-Györgyi
irányváltásai.
Albert.
− A külpolitika irányai és
lehetőségei – a revízió
Kronológia: 1920–
első eredményei.
1944 a HorthyIdeológia, kultúra,
társadalom

−

Az ellenforradalmi
gondolat: kereszténynemzeti eszme és
konzervativizmus.

rendszer, 1921–31
Bethlen
miniszterelnöksége,
1938 az első bécsi
döntés, 1939
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− A magyarországi

−

−

−

−

korlátozott
parlamentarizmus
rendszerének
értékelése.
A korabeli politikai
berendezkedés
összehasonlítása más
(közép-) európai
országokéval.
A bethleni gazdasági
konszolidáció
folyamatának és
eredményeinek
áttekintése képek,
ábrák és adatsorok
alapján.
A magyarországi
politikai irányzatok
azonosítása szöveges
források alapján.
Szöveges források
olvasása és
értelmezése a Horthykorszak főbb
társadalmi kérdéseiről
(pl. oktatás,

−
−
−
−
−

A politikai
antiszemitizmus.
Életmód, szabadidő,
sport.
Társadalmi rétegződés
és érintkezési formák.
A földkérdés.
Tudomány és művészet
a két világháború
között.

Kárpátalja
visszacsatolása.
−

−

−

társadalmi mobilitás,
antiszemitizmus,
földkérdés).
A magyar külpolitika
céljainak,
lehetőségeinek és a
revízió
eredményeinek
értékelése, elemzése
térkép és statisztikai
adatok alapján.
A Horthy-korszak
gazdasági, kulturális,
politikai és társadalmi
eredményeinek és
problémáinak
felidézése.
A társadalmi
változások
bemutatása szöveges
és képi források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen,
Teleki).
Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben.
A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. Csepeli
Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.).
Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris
rendszeréről.
Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmáról.

TÉMAKÖR: A második világháború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A
− Közép-Európa
Fogalmak: Molotov–
tengelyhatalmak
felosztása (Molotov- Ribbentrop-paktum,
sikerei
Ribbentrop paktum): tengelyhatalmak,
német és szovjet
szövetségesek, totális
megszállás.
háború, kiugrási
− Nyugat-Európa
kísérlet,
lerohanása.
zsidótörvények,
− Német támadás a
munkaszolgálat, gettó,
Szovjetunió ellen.
deportálás,
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− A tengelyhatalmak 1939

−

előtti terjeszkedésének
végigkövetése és
értelmezése térkép
alapján.
A második világháború
főbb eseményeinek
azonosítása térképeken.

−

A szövetségesek
győzelme

−
−

Magyarország a
második
világháborúban:
mozgástér és
kényszerpálya

−
−
−
−
−
−

A holokauszt

−

−

−

−
−
−

A második
világháború
jellemzői

−
−
−

−

Japán támadás az
Egyesült Államok
ellen.
A keleti és a nyugati
front.
A csendes-óceáni
hadszíntér, az
atombomba.
Európa felosztása
A területi revízió
lépései.
A fegyveres
semlegesség.
A Szovjetunió elleni
háború.
A Don-kanyar.
A német megszállás
és következményei.
Az „Endlösung”
programja, a
Wannsee-i
konferencia.
Koncentrációs és
megsemmisítő
táborok.
Deportálások,
kísérlet a zsidóság
és a cigányság
megsemmisítésére
Európában.
A magyarországi
zsidótörvények.
A magyar
holokauszt.
Áldozatok és
bűnösök, felelősség
és embermentés:
néhány kiemelkedő
példa
A villámháború és
következményei.
A világháború
fegyverei
Háborús bűnök és a
polgári lakosság
elleni terror.
Az ellenállás formái.

koncentrációs tábor,
haláltábor, népirtás,
holokauszt, partizán,
Vörös Hadsereg, jaltai
konferencia, háborús
bűn, malenkij robot.

− A háború fegyvereinek

−

Személyek: Winston
Churchill, Charles de
Gaulle, Bárdossy
László, Kállay Miklós, −
Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Edmund
Veesenmayer, Szálasi
Ferenc, Raoul
Wallenberg, Salkaházi −
Sára, Apor Vilmos,
Sztehlo Gábor, Richter
Gedeon.
Kronológia: 1938 az
első zsidótörvény,
1939 a második
zsidótörvény, 1939–45
a második
világháború, 1939.
szeptember 1.
Lengyelország
lerohanása, 1940 a
második bécsi döntés,
1941. április
Jugoszlávia
megtámadása, 1941.
június 22. a
Szovjetunió
megtámadása; 1941.
június 27.
Magyarország
deklarálja a
hadiállapot beálltát,
1941. december 7.
Pearl Harbor
bombázása, 1941 a
harmadik
zsidótörvény, 1943.
január vereség a
Donnál, 1943. február
2814

−

−

−

−

és borzalmainak
bemutatása különböző
források alapján.
A második világháború
jellegzetességeinek
bemutatása ábrák,
adatsorok, képi és
szöveges források
alapján.
A magyar területi revízió
megvalósulásának
bemutatása térképek,
képek, szöveges források
és adatsorok alapján.
A magyar háborús
szerepvállalás
legfontosabb
eseményeinek és az
ország veszteségeinek
bemutatása térképeken,
képi és szöveges források
segítségével (pl. Donkanyar, Árpád-vonal,
tordai ütközet, Budapest
ostroma).
A magyar szellemi és
kulturális élet II.
világháború idején
bekövetkező
veszteségeinek (híres
magyar tudósok,
művészek származásuk
vagy politikai nézeteik
miatti emigrációja)
értékelése.
A holokauszt
folyamatának áttekintése
képi források és szöveges
visszaemlékezések
feldolgozásával.
A nyilas terror
áttekintése források
alapján.
A tömeges deportálások
és a szovjet

−

Az ország
pusztulása,
deportálások a
GULAG-ra

−
−

−
−

−

A háború utáni
számonkérések és a
nürnbergi per.
A kiugrási kísérlet
és a nyilas uralom.
A magyarországi
hadszíntér, Budapest
ostroma.
Megszabadulás és
szovjet megszállás.
Az ország
kifosztása, szovjet
deportálások és
tömeges erőszak.
A határon túli
magyarok
jogfosztása,
megtorlások
(délvidéki
vérengzés,
kárpátaljai
deportálás, felvidéki
jogfosztás).

a sztálingrádi csata
vége, 1944. március
19. Magyarország
német megszállása,
1944. június 6.
partraszállás
Normandiában, 1944.
október 15. a kiugrási
kísérlet, 1945. április a
háború vége
Magyarországon,
1945. május 9. az
európai háború vége,
1945. augusztus 6.
atomtámadás
Hirosima ellen.
Topográfia:
Sztálingrád,
Normandia, Pearl
Harbor, Hirosima,
Észak-Erdély, Donkanyar, Kamenyec
Podolszk Árpádvonal, Auschwitz,
Újvidék, Drezda,
Szolyva, Csúrog.

−

−

megszállás jellemzőinek
és következményeinek
áttekintése képi és
szöveges források
segítségével.
A határon kívül rekedt
magyarság második
világháború végi
tragédiáinak bemutatása
különböző források
alapján.
Magyarország
világháborúbeli
sorsának, szerepének és
mozgásterének
bemutatása, valamint
összehasonlítása más
közép-európai
országokéval.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború
kitörésében játszott szerepének megvitatása.
Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős csatájáról.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második
világháborúból.
Emigrációba kényszerült híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása.
Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján.
Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és
környékén.
A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása.
A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése.
A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása.
Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról
források alapján.
Játék- vagy dokumentumfilmek megtekintése a határon túli magyarság körében folytatott
etnikai tisztogatásokról (pl. Örök tél, Népirtás Pozsonyligetfalun).
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TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A kétpólusú
− Az ENSZ
Fogalmak: Egyesült
világ
megalapítása.
Nemzetek Szervezete
kialakulása
− A párizsi béke.
(ENSZ), kitelepítés,
− Kitelepítések és
hidegháború, vasfüggöny,
lakosságcserék a
szuperhatalom, Kölcsönös
háború után.
Gazdasági Segítség
− A szovjet-amerikai
Tanácsa (KGST), Északszembenállás és a
atlanti Szerződés
két érdekszféra
Szervezete (NATO),
kialakulása.
Varsói Szerződés,
− A két világrend
kétpólusú világ, a berlini
jellemzői.
fal.
− A két Németország.
A hidegháború − A szuperhatalmak
Személyek: Kliment J.
versengése:
Vorosilov, Harry S.
fegyverkezés,
Truman, Nyikita Sz.
űrprogram,
Hruscsov, John F.
propaganda.
Kennedy, Mahátma
− A szembenállás és
Gandhi, Mao Ce-tung.
enyhülés hullámai.
Kronológia: 1945 az
− Hidegháborús
ENSZ létrejötte, 1947 a
konfliktusok (Korea, párizsi béke, a
Szuez, Kuba,
hidegháború kezdete,
Vietnam,
India függetlenné válása,
Afganisztán).
1948 Izrael Állam
A gyarmatok
− India függetlenné
megalapítása, 1949 az
felszabadulása
válása.
NSZK és az NDK
− Kommunista
megalakulása,
fordulat Kínában.
kommunista fordulat
− A
Kínában, 1955 a Varsói
gyarmatbirodalmak
Szerződés létrehozása.
felbomlása.
− Izrael megalapítása.
Topográfia: Berlin,
Németországi Szövetségi
Köztársaság (NSZK),
Német Demokratikus
Köztársaság (NDK),
Közel-Kelet, Izrael Északés Dél-Korea, Vietnam,
Kuba, Afganisztán.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

−

−

−

A második világháború
után kialakult világrend
áttekintése.
A gyarmati rendszer
felbomlása főbb
állomásainak
felidézése.
A két német állam
létrejötte folyamatának
és következményeinek
bemutatása.
Az arab-izraeli
konfliktus főbb
okainak és
jellemzőinek feltárása.
A nyugati és a keleti
blokk gazdasági,
társadalmi és politikai
rendszerének
összehasonlítása.
A nyugati világ és a
keleti blokk
életkörülményeinek
összehasonlítása.
A hidegháborús
korszak alapvető
jellemzőinek,
történelmi szereplőinek
azonosítása képek,
szöveges források
alapján.
A hidegháború korabeli
és a mai világhatalmi
viszonyok
összehasonlítása.
Gyűjtött információk
értelmezése a
hidegháború korának
néhány világpolitikai
válságáról (pl. Korea,
Kuba, Berlin).

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−

Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről.
A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása.
Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam).
Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális
forradalom).
Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról.
A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése.
Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra
jellemző tárgyairól, eseményeiről.

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az átmenet évei − A háború utáni
Fogalmak: népbíróság,
Magyarországon
újrakezdés: a
háborús bűnös,
kommunisták
földosztás, forint,
térnyerése és az
Magyar Kommunista
újjáépítés.
Párt, Független
− A történelmi
Kisgazdapárt,
berendezkedés
szalámitaktika, Bfelszámolása:
listázás, Magyar
földosztás,
Dolgozók
népbíróságok,
Pártja, népköztársaság,
köztársaság.
pártállam, internálás,
− A korlátozott
Államvédelmi Hatóság
többpártrendszer:
(ÁVH), tanácsrendszer,
választások 1945,
beszolgáltatás,
1947.
aranycsapat.
− Bűnbakká tett
németek és magyarok: Személyek: Tildy
a németek kitelepítése, Zoltán, Kovács Béla,
szlovák-magyar
Mindszenty József,
lakosságcsere
Rákosi Mátyás, Rajk
A szovjetizálás − Az egypárti diktatúra László, Sulyok Dezső,
Slachta Margit.
Magyarországon
kiépítése.
− Államosítás és
kollektivizálás.
Kronológia: 1945
− Koncepciós perek,
szovjet megszállás,
egyházüldözés.
választás
− A keleti blokk.
Magyarországon,
A Rákosi− Az erőltetett
földosztás, 1947
diktatúra
iparosítás.
kékcédulás választások,
− A pártállam.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

Magyarország
szovjetizálása főbb
jellemzőinek
bemutatása.
A korlátozott magyar
parlamentarizmus és
az egypárti diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia
felszámolása során
alkalmazott eszközök
azonosítása konkrét
példákkal
alátámasztva.
Annak felismerése,
hogy Magyarország
szovjet megszállása
miként határozta meg
az ország sorsát.
A kommunista
diktatúra
sajátosságainak
bemutatása a Rákosirendszer példáján.
A diktatúra kulturális
jellemzőinek
felismerése képeken,
művészeti
alkotásokon.

−
−
Deportálások
békeidőben

−
−

−

A terror - az ÁVH
működése.
A diktatúra hatása a
mindennapi életre.
A deportálások és
üldözések okai.
Magyarországi
kitelepítések és
munkatáborok.
A határon túli
magyarok
megpróbáltatásai:
deportálások
Csehszlovákiában;
szovjet, román és
jugoszláv
munkatáborok.

1948 MDP
megalakulása, 1948–
1956 a Rákosidiktatúra, 1949
kommunista alkotmány.

− A társadalom fölött

Topográfia:
Sztálinváros
(Dunaújváros), Recsk
Hortobágy, Jarek,
Duna-delta.

−

gyakorolt totális
kontroll eszközeinek
azonosítása
különböző források
segítségével.
A határon túli
magyarok
megpróbáltatásainak
bemutatása különböző
források alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Választási plakátok gyűjtése és értelmezése.
A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével.
Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről.
Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó
korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból.
Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása.
A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba.
Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő
Ernő, Péter Gábor, Rajk László).
Kommunista propagandaplakátok gyűjtése és értelmezése.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről.
Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról.
Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgozása.

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

A forradalom

Altémák

Fogalmak és
adatok/Lexikák

−

A forradalom okai és
közvetlen előzményei.

Fogalmak: MEFESZ,
pesti srácok, Molotov-

−

A forradalom céljai.
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Fejlesztési feladatok
−

Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc

A nemzet
szabadságharca

−

Békés tüntetésből
fegyveres felkelés –
október 23.

koktél, munkástanács,
sortüzek.

okainak és főbb
fordulópontjainak bemutatása.

−

A nemzet forradalma
(Forradalmi Bizottságok,
Munkástanácsok, nemzeti
összefogás).

1956
szimbólumainak
értelmezése.

−

Szabadságharc a
fővárosban és vidéken.

−
Személyek: Gerő Ernő,
Maléter Pál, Nagy
Imre, Iván Kovács
László, Pongrátz
−
Gergely, Kádár János.

−

A fegyveres ellenállás
hősei.

−

Út a győzelemig és a
kormánypolitika
változásai.

Kronológia: 1956.
október 23. a
forradalom kitörése,
1956. október 25. a
Kossuth téri sortűz,
1956. november 4. a
szovjet támadás.

−

A szabadságharc
nemzetközi háttere és
visszhangja a
nagyvilágban.

−

Szovjet intervenció: a
szabadságharc
utóvédharcai és leverése.

Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
nemzetközi
összefüggéseinek
bemutatása.

− A forradalom és
szabadságharc
értékelése.

Topográfia: Kossuth
tér, Corvin köz
(Budapest),
Mosonmagyaróvár,
Salgótarján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–

–

Korabeli dokumentumok elemzése.
A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek
megtekintése és értelmezése.
Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata.
Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól.
A Terror Háza Múzeum meglátogatása.

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

A pártállami
diktatúra és
működése

Altémák
−

A megtorlások
időszaka, formái és
áldozatai.

−

A pártállam és
szervezetei.

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Javasolt tevékenységek

Fogalmak: Magyar
–
Szocialista
Munkáspárt (MSZMP),
munkásőrség,
Kommunista Ifjúsági
Szövetség (KISZ),
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A megtorlás
mértékének és
jellegének vizsgálata.

−

Gazdaság,
társadalom,
életmód

Az erőszakos
téeszesítés – a
mezőgazdaság
szocialista átszervezése.

−

Hamis társadalmi béke
– a kádári alku.

−

Az elnyomás változó
formái.

−

Ellenőrzött társadalom,
tömegszervezetek.

−

A tervgazdaság és a
KGST.

−

A gazdasági reform és a
második gazdaság.

−

A
„gulyáskommunizmus”
– az életszínvonal
politika.

−

Népesedési folyamatok.

−

Kultúrpolitika,
korlátozott
nyilvánosság.

úttörő,
–
termelőszövetkezet,
háztáji, III/III.
ügyosztály, új
–
gazdasági
mechanizmus,
hiánygazdaság,
maszek,
gulyáskommunizmus,
„három T”.
–

Kronológia: 1956–
1989 a Kádárrendszer, 1958 Nagy
Imre és társainak
kivégzése, 1968 az új
gazdasági
mechanizmus
bevezetése.

A „kádári alku”
fogalmának
értelmezése.
Az elnyomás
formáinak
bemutatása a Kádárrendszer
időszakában.
A téeszesítés
eszközeinek
összehasonlítása a
Rákosi-diktatúra
időszakával.

–

A gazdaság,
társadalom és
életmód főbb
jellemzőinek
bemutatása a Kádárrendszer idején.

–

A kultúrpolitika
jellemzőinek
értelmezése,
módszereinek
bemutatása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről.
–
–
–
–

Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra
időszakából.
Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a Kádár-korszakról.
A Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrészlet megtekintése és értelmezése.

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Nyugat a 20.
− A nyugati demokráciák. Fogalmak: jóléti
század második
− A Nyugat gazdasági
állam, prágai
felében
eredményei és a jóléti
tavasz,
állam – a szociális
Szolidaritás.
piacgazdaság.
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Fejlesztési feladatok
–

A fogyasztói
társadalom és a jóléti
állam jellemzőinek
és problémáinak
felidézése.

−

−

A szocializmus
válsága és
megrendülése

−

−
−

−

A kétpólusú világ
megszűnése

−

−
−

−

Emancipáció,
szekularizáció,
individualizáció.
Az 1968-as mozgalmak
és a popkultúra – az új
tömegkultúra
kialakulása.
Az olajválság és hatásai
a tőkés, illetve
szocialista országokra.
A kis hidegháború.
A katonai egyensúly
felborulása: a
Szovjetunió gazdasági
kimerülése.
Az ellenzék
megszerveződése a
szocialista országokban.
Németország
újraegyesítése – a
magyar szerepvállalás.
A Szovjetunió
felbomlása.
A kommunista
diktatúrák bukása
Közép-Európában.
Jugoszlávia felbomlása,
a délszláv háború.

Személyek: Nicolae –
Ceauşescu, Mihail
Sz. Gorbacsov,
Lech Wałȩsa, VI.
Pál, II. János Pál,
Ronald Reagan,
Helmuth Kohl.
–
Kronológia: 1975 a
helsinki értekezlet,
1989 a berlini fal
–
lebontása,
rendszerváltoztatás
Közép-Európában,
1991 a Szovjetunió –
felbomlása, 1991–
95 a délszláv
háború.
–
Topográfia:
Szlovákia,
–
Ukrajna.

A társadalom, a
demográfia és az
életmód
jellegzetességeinek
bemutatása a nyugati
világban.
A tömegkultúra
jelenségeinek
bemutatása konkrét
példák alapján.
A kétpólusú világ
megszűnéséhez
vezető okok
felidézése.
A közép-európai
ellenzéki mozgalmak
jelentőségének
bemutatása.
A délszláv háború
okainak feltárása.
A közép-európai
régió államai
változásának
nyomon követése
térképen.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–

Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel.
Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok
keresése.
1968-as gondolatokat megjelenítő könnyűzenei számok meghallgatása és a szöveg
mondanivalójának értelmezése.
A korszakot megjelenítő játékfilmek megtekintése és elemzése.

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Kádár-rendszer − Az adósságválság
Fogalmak:
végnapjai
kialakulása és
adósságspirál,
következményei.
Magyar Demokrata
− Az állampárt válsága: Fórum (MDF),
reformkommunisták
Szabad Demokraták
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Fejlesztési feladatok
−

A szocializmus
válságának elemzése
(külső és belső
tényezők feltárása)
Magyarországon.

−
−

−

A rendszerváltoztatás −
−

−
−

A piacgazdaság
kiépülése

−

−

−
−
−

és a
keményvonalasok.
Az ellenzék
megszerveződése
Az 1989-es év főbb
politikai eseményei, a
tárgyalásos
forradalom;
alkotmánymódosítás.
A harmadik Magyar
Köztársaság
kikiáltása.
Az új pártok –
különböző ideológiák.
Az 1990. évi
parlamenti és
önkormányzati
választás.
Az Antall-kormány
megalakulása.
A rendszerváltoztatás
ellentmondásai: alkuk
és kompromisszumok
(az elmaradt
elszámoltatás).
A privatizáció –
vesztesek és
nyertesek.
A piacgazdaság
kiépítése – a külföldi
tőke szerepe.
A külkereskedelem
átalakulása.
Gazdasági
szerkezetváltás.
A társadalom
átalakulása.

Szövetsége
−
(SZDSZ), Magyar
Szocialista Párt
(MSZP), Fiatal
Demokraták
−
Szövetsége (Fidesz),
Kereszténydemokrat
a Néppárt (KDNP),
Nemzeti Kerekasztal,
rendszerváltoztatás,
visegrádi
−
együttműködés,
privatizáció,
kárpótlás, jogállam,
Alkotmánybíróság,
sarkalatos törvények,
népszavazás.
−
Személyek: Pozsgay
Imre, Németh
Miklós, Horn Gyula,
Antall József, Göncz
Árpád, Orbán Viktor.

A magyarországi
rendszerváltoztatás
főbb állomásainak
felidézése.
A gazdasági
rendszerváltoztatás
legfontosabb
kérdéseinek
áttekintése és
értékelése.
A gazdaság és a
társadalom
átalakulása főbb
tendenciáinak
megfigyelése
grafikonok és
adatsorok alapján.
A kádári diktatúra és
az új demokratikus
rendszer
összehasonlítása.

Kronológia: 1987 a
lakiteleki találkozó,
1989–1990 a
rendszerváltoztatás,
1990 az első szabad
választások, 1991 a
szovjet csapatok
kivonulása
Magyarországról.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése.
– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről.
– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán.
– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról.
–

Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának
időszakából.

TÉMAKÖR: A világ a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az átalakuló világ − A világgazdaság
Fogalmak: modern
hagyományos centrumai: kori migráció,
az Amerikai Egyesült
multikulturalizmus,
Államok és
párhuzamos
szövetségesei.
társadalom,
− A világpolitika és
népességrobbanás,
világgazdaság új
iszlamizmus ,
súlypontjai: Oroszország, terrorizmus,
Kína.
globalizáció.

Fejlesztési feladatok
–

–

–
Válsággócok,
helyi konfliktusok

−

−

−
−
A globális világ

−
−
−
−
−

−

Válsággócok, helyi
konfliktusok és
terrorizmus.
Etnikai, vallási és
gazdasági törésvonalak a
Közel-Keleten.
Az iszlamizmus
térhódítása.
A kereszténység helyzete
a globalizálódó világban.
Demográfiai változások,
népmozgások.
Globális járványok
Óriásvállalatok a globális
térben.
Globalizáció és kultúra.
A hagyományos és új
identitások – értékek és
értékválság.
Demokratikus közbeszéd
és politikai korrektség.

–

–

–

–

A világgazdaság
résztvevőinek
elhelyezése a globális
térben.
A transznacionális
vállalatok
működésének
bemutatása konkrét
példák alapján.
A globalizáció
előnyeinek és
hátrányainak, valamint
kockázatainak
összevetése.
A többpólusú világ
főbb jellemzőinek
felidézése.
A népességrobbanás
és népességfogyás
problémáinak
áttekintése.
A migráció okainak
feltárása (a gazdasági
bevándorlás és a
menekültkérdés
esetében).
Válsággócok
azonosítása térkép
segítségével (pl.
Közel-Kelet, Ukrajna).

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–

Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése.
Az egyes válsággócok problémáinak áttekintése csoportmunka vagy tanulói kiselőadás
segítségével.
Aktuális hírek gyűjtése és elemzése a különböző helyi konfliktusokról (pl. Közel-Kelet,
posztszovjet térség, Kelet-Ázsia).

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
2823

Témák
A demokrácia
működése
Magyarországon

Altémák
− Az Alaptörvény.
− A hatalmi ágak és
intézményeik,
önkormányzati
rendszer.
− A választási rendszer.

A magyar bel- és
külpolitika főbb
jellemzői

Fejlesztési feladatok

Fogalmak és
adatok/Lexikák

− A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb
fordulópontjai.

Fogalmak: közvetett
és közvetlen
demokrácia,
integráció, euró,
Európai Unió,
Európai Tanács,
Európai Unió
Tanácsa, Európai
Parlament, Európai
Bizottság, schengeni
egyezmény.

−

Az Alaptörvény
fontosabb pontjainak
felidézése.

−

A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb
eseményeinek
azonosítása különböző
források alapján.

−

A rendszerváltoztatás
óta parlamentbe jutott
fontosabb pártok
politikai profiljának és
céljainak áttekintése.

−

Magyarország nyugati
integrációjának
bemutatása a NATO
és az Európai Unió
működésének
ismeretében.

−

Eltérő álláspontok
bemutatása az Európai
Unió működésének
értékeléséről és
jövőjéről.

−

Érvelés a középeurópai
együttműködés
mellett.

− Magyarország a
NATO-ban.
− Közép-európai
együttműködés: a
visegrádi négyek.
Magyarország és az − Az európai integráció
Európai Unió
főbb állomásai:
mélyítés és bővítés.
− Az Európai Unió főbb
szervei és működésük.
− Magyarország
csatlakozásának
folyamata.
− Az együttműködés
eredményei és
nehézségei.
− Nemzetek Európája
vagy föderatív
Európa?

Személyek:
Magyarország
miniszterelnökei a
rendszerváltoztatás
óta (a legalább négy
évig hivatalban lévő
kormányfők).

Kronológia: 1957 a
római szerződés,
1992 a maastrichti
szerződés, 1999
Magyarország belép
a NATO-ba, 2004
Magyarország belép
az Európai Unióba,
2012 az Alaptörvény
bevezetése.
Topográfia:
Brüsszel.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–

–
–
–

A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus
Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző
nyomtatott és internetes források segítségével.
Szerkezeti ábra készítése a végrehajtó és bírói hatalmi ágról.
Folyamatábra készítése az országgyűlési választásokról.
Vita az Európai Unió szerepéről életünkben.

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A határon túli − A politikai rendszerek
Fogalmak:
magyarok
változásai és hatásaik a kitelepítés, Benešmagyar kisebbség
dekrétum,
helyzetére.
lakosságcsere,
− Demográfiai jellemzők falurombolás,
és folyamatok.
kettős
− Az asszimilációs
állampolgárság,
politika
diszkrimináció,.
megnyilvánulásai –
erőszakos és
Személyek:
adminisztratív
Esterházy János,
intézkedések.
Márton Áron,
− Autonómia és
Tőkés László.
kisebbségi jogok
kérdése.
Kronológia: 1944–
− Anyanyelvű oktatás és
1945 magyarellenes
kultúra.
atrocitások, 1990
− A kisebbségi lét a
fekete március.
mindennapokban.
− Magyarok a
Topográfia:
nagyvilágban – a
Marosvásárhely,
szórványmagyarság.
Székelyföld.
A magyarországi − A politikai rendszerek
nemzetiségek, a
változásai és hatásaik a
magyarországi
nemzetiségek
cigányság
helyzetére.
− A cigányok/romák 20–
21. századi története.
− Demográfiai jellemzők
és folyamatok.
− Kulturális autonómia és
kisebbségi jogok a mai
Magyarországon.
− Anyanyelvű oktatás és
kultúra.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

−

−

A határon túli magyar
nemzeti közösségek
küzdelmeinek áttekintése
Trianontól napjainkig.
A kisebbségben élő
magyarság egy
kiemelkedő
személyiségének
bemutatása.
A magyarországi
németek kitelepítésének
felidézése források
alapján.
A magyarországi romák
helyzetének,
problémáinak bemutatása
napjainkban.
Információk gyűjtése a
magyar kisebbségek
önszerveződésének,
érdekvédelmének
intézményeiről a 21.
században.
Példák gyűjtése a
nemzeti összetartozás
megnyilvánulásairól az
anyaországi és a határon
túli magyarság
kapcsolatában.
Példák gyűjtése a Kárpátmedence népeinek
együttműködésére és
konfliktusaira a
történelem során.
A magyarországi
nemzetiségek 20. századi
története főbb
jellemzőinek,
fordulópontjainak
felidézése.

–

–
–

Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság
létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az
adatokból.
Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása
egymással és a hazai viszonyokkal.
A cigányság helyzetével kapcsolatos szociológiai elemzések, aktuális hírek elemzése, értékelése
a tanultak fényében.

TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A hagyományos/ −
agrártársadalmak

A modern/ipari
társadalmak

Letelepedés és
élelemtermelés:
növénytermesztés és
állattenyésztés.

Fogalmak:
háziasítás, nagy
pestisjárvány

−

Önellátás, árutermelés,
kereskedelem.

−

A népességnövekedés korlátai.

−

A hagyományos társadalom
(hierarchia és család).

−

Az ipari forradalmak hatásai:
népességrobbanás és
városiasodás.

−

Népességnövekedés a fejlődő
és népességfogyás a fejlett
világban.

−

A migráció.

−

A modern/ipari társadalom
(egyenjogúság és
individualizmus).

−

Fejlesztő feladatok

Fogalmak és
adatok/Lexiká
k

A női szerepek változásának
áttekintése a történelem során.

−

A népesedés nagy
korszakainak és azok
jellemzőinek
felidézése.

−

Információk gyűjtése
az élelemtermelés
fejlődéséről (például
régészeti leletek
alapján).

−

A népességváltozás
okainak és
következményeinek
bemutatása.

−

Hasonlóságok és
különbségek
megállapítása az
egyes népesedési
korszakok és
folyamatok között.

−

Vita a modern kori
demográfiai
folyamatokról és azok
várható hatásairól.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
●
●

A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása állítások
alátámasztására vagy cáfolására.
Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről,
mindennapjairól.
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●
●

Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól.
A migráció okainak és hatásainak megvitatása.

TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Altémák
Fogalma
k és
adatok/
Lexikák
Régiónk Közép- − Kontinentális helyzet.
−
Európa
− Civilizációs érintkezési
zóna.
− Nemzeti sokszínűség.
−
− Birodalmi függés.
− A második világháború
hadszíntere.
−
− Szovjet megszállás.
A magyar
− Szuverenitás: birodalmi
−
megmaradás
függés és függetlenségi
kérdései
törekvések.
− Demográfia: természetes
−
szaporodás és fogyás,
várható élettartam,
migráció, asszimiláció.
−
− A nemzeti kultúra mint
megtartó erő.
−
−

−

Fejlesztési feladatok

A közép-európai régió
középkori, újkori és mai
térképeinek összehasonlítása.
A közép-európai népek
helyzetének összehasonlítása a
középkortól napjainkig.
Példák gyűjtése a közép-európai
régió jellemzőinek
megnyilvánulásaira.
A közép-európai államok
egymásra utaltságának
felismerése.
A magyar állam szuverenitása
változásainak felidézése a
történelem során.
Levert szabadságharcaink
értékelése az utóbb elért
eredmények alapján.
A magyar népesedés áttekintése
a középkortól napjainkig.
A kultúra szerepének azonosítása
a nemzeti összetartozás
fenntartásában (pl. török kor,
határon túli magyarság).
A kultúra szerepének felismerése
a nemzeti identitás
fenntartásában (reformkor,
szovjet megszállás, a globális
tömegkultúra).

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
●
●
●

Folyamatábra készítése a kontinentális helyzet / nemzeti sokszínűség / birodalmi függés
következményeiről.
Összehasonlító elemzés készítése, megadott szempontok alapján egyes közép-európai államok
sorsáról, történelmének alakulásáról.
A Magyar Királyság európai hatalom középkori sikeressége okainak megvitatása.
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●
●
●

Érvek gyűjtése a Habsburg Birodalomhoz tartozásunk előnyei és hátrányai mellett a 18.
században és a 19. század első felében.
A demográfiai helyzet következményeinek megvitatása Magyarország történetének egyes
korszakaiban.
Példák gyűjtése a magyar történelemből a kultúra nemzetet összetartó erejére (pl. három részre
szakadt ország, határon túli magyarság).
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Történelem – Négy évfolyamos általános tantervű osztály
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel,
történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg
a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk
alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország
története áll.
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai,
illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget
is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket
elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit
figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és
méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó
jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat,
és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése.
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle
módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a
következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik
a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán
keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és
rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét.
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége
mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi
kérdések iránti érdeklődésre.
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik
hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt,
azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A
különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása
pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos
eligazodást.
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és
mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk
ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és
filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása
elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a
digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek
kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben.
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása
során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von
le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és
cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket
adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz
élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi
helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre
méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket,
társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző
magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti.
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem
tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli
a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az
egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó
emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek
teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek
kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló
felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy
a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként
szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is.
A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes
óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez
kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban
átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók.
A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki,
amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább
70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma
részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A
mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a
témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére.

A mindenkori törvényi környezethez igazodva kötelező két köznevelési témahét beépítése
a tanév rendjébe.
A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a
konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és
adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és
topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező
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elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok
teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények.
A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de
eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen
bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel.

A tanulók értékelése
Az egyéni értékelés különböző formái:
 Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi
dolgozat, projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése.
 Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása).
 Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték).
 Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása, melynek értékelése a tantestület
által elfogadott százalékok alapján történik.
85% − 100% jeles
70% − 84% jó
55% − 69% közepes
40% − 54% elégséges
0% − 39% elégtelen
– Évenként egy összegző, rendszerző feladatlap és esszé megírása.
A tanulók értékelésének főbb szempontjai:
– Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
– Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus
gondolatmenetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés.
– Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat,
következtetéseket megfogalmazni?
– Az általános és adott korszakhoz kapcsolódó történelmi fogalmak szakszerű és helyes
használata.
– Történelmi események, jelenségek, folyamatok, személyek elhelyezése időben és térben,
tájékozódás a történelmi térképen.
– Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. szöveges forrás-, kép-, film-, ábra-,
grafikon-, diagramelemzés) megoldása.
– Projektek (pl. tablók, házi dolgozatok, színielőadások, kiadványok, makettek, filmek, egyéb
digitális anyagok) egyéni vagy csoportos elkészítése.
– Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása,
tanulmányi
kirándulásokról,
múzeumlátogatásokról
készült
jegyzőkönyvek,
élménybeszámolók tartása.
Tantárgyi struktúra és óraszámok
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Tantárgy
Történelem
2
4
4
5
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9-12. évfolyam
A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események
ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat. Szerezzen mélyebb
ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon
azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális
téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek
révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás.
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül.
Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők szemléletes
bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a források
feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák
azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek
értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen
segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a
történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is,
amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek.
A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll.
A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák
részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több
általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor
az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló
európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar
történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez
hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország
sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken
alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet
történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos
cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a
határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó megismertetése.
A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése
után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az
iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású,
kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává
váljék.
A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli automatikusan
azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó folyamatai, jelenségei
vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó
mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai
korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé.
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A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak
magukba. A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a tanítása
minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak bevezetésére
a helyi tantervben.
Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a korábbi
tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai egységek
száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az
ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására,
továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére.
Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére,
illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is.
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó
fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért
valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott
középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az
idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek
ismerete és pontos helyesírása várható el.
A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény;
változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció.
Tartalmi kulcsfogalmak:
– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia,
parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, jog,
alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom;
– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, nemzet,
etnikum, identitás, életmód;
– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés;
– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció,
eszme/ideológia, világkép.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.)
ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

–

önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat
(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és
egyéb adatbázisok, filmek, keresők);
önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző
médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről
nyomtatott és digitális felületekről;
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–
–
–
–
–

tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és
szövegösszefüggés alapján;
képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli
egy forrás hitelességét;
képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból;
összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források
információival és megmagyarázza az eltérések okait;
képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására
vagy cáfolására.

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–

–
–
–
–
–
–

ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes
azokat időben és térben elhelyezni;
az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy
viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ
és készít;
össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok
jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit;
képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat;
felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a
magyar és európai történelem kölcsönhatásaira;
egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással.
a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani;
képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér
változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások
hátterének feltárásával.

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező
kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni;
fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján;
képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat;
össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;
képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;
képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni;
történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be;
történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi,
gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni;
megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni,
amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével,
állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le;
társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló
érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja
saját álláspontját.
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TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi
problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;
a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,
hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének
mozgatórugóiról;
önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről,
okairól és következményeiről;
önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és
személyekről;
képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések
levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;
a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni
azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően;
képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek,
események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők
szándékairól;
összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket;
képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely
általános szabályszerűség érvényesülését;
összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és
személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat;
feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket;
felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli
események, tényezők következményeiként alakultak ki.

9–10. évfolyam
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a magyar és
egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó
tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező
civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után
ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6.
évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré
témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és
kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére,
politikai modelljeire és világképére helyeződik.
Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek
jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem
eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, nemzetközi
összefüggésekbe ágyazva jelennek meg.
A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is változik.
A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az önállóan
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végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és
a problémaközpontú tárgyalási mód.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–
–
–

–
–

–
–
–
–

–

–

–

ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a római
állam működését, hatásukat az európai civilizációra;
felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit,
és bemutatja terjedésüket;
bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a
reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem,
illetve a vallásszabadság mellett;
képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó
birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat;
ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket és
tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek
kutatásainak főbb eredményeivel;
értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;
felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink
tetteit;
ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy a
magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás;
be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás
eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia
forradalom európai hatásáról;
összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a
Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció
megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc
jelentőségét;
ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a
kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit;
fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és
politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19.
század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái
között.

A 9. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 7 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Civilizáció és államszervezet az ókorban
Vallások az ókorban

Javasolt óraszám
13
5
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Hódító birodalmak
A középkori Európa
A magyar nép eredete és az Árpád-kor
A középkori Magyar Királyság fénykora
Két mélységelvű téma

6
12
14
15
7
72

Összes óraszám:
A 10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 144 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 10 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A kora újkor
A török hódoltság kora Magyarországon
A felvilágosodás kora
Magyarország a 18. században
Új eszmék és az iparosodás kora
A reformkor
A forradalom és szabadságharc
Két mélységelvű téma

Javasolt óraszám
22
20
20
20
14
20
18
10
144

Összes óraszám:

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:

Témák
A Közel-Kelet
civilizációi

A görög
civilizáció

–

–
–
–
–
–
–

Az athéni
demokrácia

–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az állam működése Fogalmak: öntözéses
az Óbabiloni
földművelés, fáraó, piramis,
Birodalom példáján. hieroglifa, ékírás, múmia,
Tudomány.
Akropolisz, filozófia, jósda,
A pénz megjelenése. olümpiai játékok,
városállam/polisz,
A görög anyagi
arisztokrácia, démosz,
kultúra öröksége.
demokrácia, népgyűlés,
A filozófia és a
sztratégosz, cserépszavazás,
történetírás.
rabszolga, patrícius,
A görög
plebejus, consul, senatus,
embereszmény.
dictator, néptribunus,
A hellenisztikus
császár, amfiteátrum,
kultúra elterjedése.
gladiátor, provincia, légió,
Arisztokratikus
limes, polgárjog.
köztársaság és
demokrácia.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

Az állam szerepének
bemutatása
Hammurapi
törvényeinek
elemzésén keresztül.
Az ókori civilizációk
jelentőségének és
kulturális hatásainak
felismerése.
Az ókori civilizációk
azonosítása térképen.
Az ókori civilizációk
kulturális és vallási
jellemzőinek
bemutatása.

–
–

A római
civilizáció

–

–
–

–
A római
köztársaság

–
–

–

Kleiszthenész és
Periklész.
Az athéni
államszervezet és
működése.
Római
városépítészet,
amfiteátrumok,
fürdők,
vízvezetékek és
utak.
A római jog néhány
máig élő alapelve.
A birodalom
kiterjedése és a
provinciák
(Pannónia).
A latin nyelv és írás
elterjedése.
A vérségi, a vagyoni
és a területi elv.
A római köztársaság
államszervezete és
működése.
Köztársaságból
egyeduralom:
Caesar és Augustus.

Személyek: Hammurapi,
Kleiszthenész, Periklész,
Platón, Arisztotelész,
Hérodotosz, Nagy Sándor,
Julius Caesar, Augustus.
Kronológia: Kr. e. 3000
körül – Kr. u. 476 az ókor,
Kr. e. 776 az első
feljegyzett olümpiai
játékok, Kr. e. 753 Róma
alapítása a hagyomány
szerint, Kr. e. 510 a
köztársaság kezdete
Rómában, Kr. e. 508
Kleiszthenész reformjai,
Kr. e. 5. sz. közepe az
athéni demokrácia
fénykora, Kr. e. 44. Caesar
halála, az ókori Izrael – Kr.
u. 70 Jeruzsálem
lerombolása,
Kr. u. 395 a Római
Birodalom kettéosztása.
Topográfia: Mezopotámia,
Babilon, Egyiptom, Nílus,
Olümpia, Athén,
Alexandria, Itália, Róma,
Római Birodalom,
Pannónia, Aquincum,
Savaria, Jeruzsálem.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A különböző
civilizációk közötti
különbségek
azonosítása.
Pannónia jelentősebb
városainak
azonosítása.
A római jog
alapelveinek
felidézése és
azonosítása.
Az athéni demokrácia
és a római köztársaság
működésének
bemutatása.
A Periklész-kori
athéni demokrácia
ellentmondásainak
feltárása.
A demokrácia és a
diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia melletti
érvek
megfogalmazása.
Az athéni demokrácia
összehasonlítása a
modern
demokráciával.
Caesar diktatúrája
előzményeinek,
okainak feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához.
Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése.
Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy
építményről.
Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről.
Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése.
Római kori emlékek felkeresése.

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
Politeizmus és –
monoteizmus
–
–
A
kereszténység
kezdete

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politeizmus
Fogalmak: politeizmus,
az ókori
monoteizmus, zsidó
Keleten.
vallás, Ószövetség/Héber
Görög és római
Biblia, Tízparancsolat
istenek.
próféta, jeruzsálemi
A zsidó
templom, diaszpóra,,
monoteizmus.
Messiás, keresztény
Jézus tanításai.
A páli fordulat. vallás, keresztség és
Keresztényúrvacsora, apostol,
üldözések, a
misszió, Biblia,
kereszténység
Újszövetség, evangélium,
elterjedése a
püspök, zsinat.
Római
Altémák

–
–
–

–

Birodalomban.
A
Szentháromságtan.

Személyek: Kheopsz,
Zeusz, Pallasz Athéné,
Ábrahám, Mózes, Jézus,
Szent Péter és Szent Pál
apostolok, Constantinus
Kronológia: a keresztény
időszámítás kezdete (Kr.
e. és Kr. u.), 313 a
milánói rendelet, 325 a
niceai zsinat.

Fejlesztési feladatok
–
–
–

–
–
–

–

–

A zsidó és a keresztény
vallások jellemzőinek
összehasonlítása.
A vallások a mindennapi
életre gyakorolt hatásainak
megállapítása.
A zsidó-keresztény
hagyományok európai
kultúrára gyakorolt
hatásának bemutatása.
Bibliai történetek, személyek
felidézése.
A kereszténység
terjedésének végigkövetése
térképen.
Az Ószövetség történelmi
szereplőinek, helyszíneinek
azonosítása bibliai idézetek
alapján.
Jézus életével és a
kereszténység terjedésével
kapcsolatos filmek/
filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és
zenei alkotások gyűjtése és
elemzése bibliai témákról.

Topográfia: Jeruzsálem,
Kánaán, Júdea, Izrael,
Palesztina, Betlehem.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról.
Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról.
Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján.
Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról.

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
Egy eurázsiai
birodalom: a
hunok

Altémák
–

A nomád életmód,
harcmodor és
államszervezés.
A népvándorlás.
A Hun Birodalom.
Az ókor vége
Nyugaton: a Római
Birodalom összeomlása.
Róma örökösei Európa
térképén.
Mohamed tanításai és a
Korán.
Az iszlám kultúra
jellegzetességei.
Az Arab Birodalom és
az arab hódítás.
Az arab hódítás
feltartóztatása
Európában: Poitiers,
Bizánc.

–
–
–
–

Az Arab
Birodalom és
az iszlám

–
–
–
–

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
népvándorlás, hunok,
ortodox, iszlám, Korán,
kalifa.
Személyek: Attila,
Justinianus, Mohamed,
Nagy Károly, I. Ottó.

Fejlesztési feladatok
–

–

Kronológia: 476 a
Nyugatrómai Birodalom –
bukása, 622 Mohamed
Medinába költözése,
732 a poitiers-i csata.
–
Topográfia: Hun
Birodalom,
Konstantinápoly,
Bizánci Birodalom,
Mekka, Poitiers, Frank
Birodalom, Németrómai Császárság.

A népvándorlás
irányainak és
résztvevőinek nyomon
követése térkép
segítségével a Kr. u.
4–8. sz. időszakában.
A sztyeppei állam
működésének,
sajátosságainak
bemutatása.
A kora középkori
Európa
államalakulatainak
azonosítása térképen.
Az iszlám vallás és az
arab terjeszkedés
közötti összefüggések
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése.
A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok
alapján.
Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról.

TÉMAKÖR: A középkori Európa
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A parasztság
világa

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A hierarchikus
Fogalmak: uradalom,
világkép.
földesúr, majorság,
Az uradalom.
jobbágy, robot,
A jobbágyok
kiváltság, rend, pápa,
kötelességei és
érsek, cölibátus,
jogai.
szerzetes, bencés rend,
Az önellátástól az
ferences rend, eretnek,
árutermelésig.
Éhínségek,
inkvizíció, kolostor,
járványok,
katolikus, szent, kódex,
felkelések.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

A középkor társadalmi,
gazdasági, vallási és
kulturális jellemzőinek
bemutatása.
A társadalmi csoportok
közötti jogi
különbségek
azonosítása.
Érvekkel alátámasztott
vélemény

Az egyházi rend

–

–
–
–
–
–

A nemesi rend

–

–
–
A polgárok
világa

–
–
–
–
–

Az egyházi
hierarchia, az
egyházi
intézményrendszer.
Az egyházszakadás
és a 11. századi
reform.
A szerzetesség.
Az eretnekség.
Kultúra és oktatás, a
középkori
egyetemek.
Román és gótikus
építészet – európai
és magyar példák.
Az uralkodói
hatalom és korlátai
(hűbériség,
rendiség).
Lovagi eszmény és
lovagi kultúra.
A keresztes
hadjáratok eszméje.
A középkori város
és lakói.
A város kiváltságai
(magyar példák
alapján).
A céhek.
A helyi és távolsági
kereskedelem.
A reneszánsz
építészet (európai és
magyar példák).

román stílus, gótikus
stílus, reneszánsz, lovag,
–
nemes, feudalizmus,
hűbériség, király, rendi
monarchia, keresztes
hadjáratok, polgár, céh. –
Személyek: Szent
Benedek, VII. Gergely,
Assisi Szent Ferenc,
Aquinói Szent Tamás,
Leonardo da Vinci,
Gutenberg, Dózsa
György.

–
–

–
Kronológia: 476–1492 a
középkor, 1054 az
–
egyházszakadás, 1347 a
nagy pestisjárvány.
–
Topográfia: Egyházi
Állam, Anglia,
Franciaország, levantei
kereskedelmi hálózat,
Velence, Firenze, Hanza
kereskedelmi hálózat,
Szentföld.
–

megfogalmazása a
középkor világáról.
A középkor társadalmi
berendezkedése és a
rendi szemlélet
értelmezése.
A jobbágyság jogainak
és kötelességeinek
rendszerezése.
Az egyház szerepének
áttekintése a középkori
Európában.
A középkori kolostori
élet bemutatása képi
vagy szöveges források
segítségével.
A nyugati és keleti
kereszténység
összehasonlítása.
A lovagi életmód
jellemzőinek
azonosítása.
A városok életének
bemutatása képek,
ábrák és szöveges
források alapján, kitérve
a zsidóság
városiasodásban játszott
szerepére, valamint az
antijudaista
törekvésekre.
A céhek működésének
jellemzése
források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről.
Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól.
Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról.
Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről.
A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost
bemutató ábrán.
Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel
hirdetése).

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
Magyar
őstörténet és
honfoglalás

Altémák
–

–
–
–
Az államalapítás

–

–

A magyar állam
megszilárdulása
az Árpád-korban

–
–
–
–
–
–
–

Az eredet kérdései,
a nyelvészet, a
régészet, a néprajz
és a genetika
eredményei.
A magyar
törzsszövetség az
Etelközben.
A honfoglalás okai
és menete.
A kalandozások – a
lovas-íjász
harcmodor.
Géza és I. (Szent)
István
államszervező
tevékenysége.
A
földbirtokrendszer
és a
vármegyeszervezet.
Az egyházszervezés.
Szent László, az
országépítő.
Könyves Kálmán
törvénykezési
reformjai.
A kül- és belpolitika
új irányai: III. Béla
uralkodása.
II. András kora: az
átalakuló
társadalom.
Újjáépítés a
tatárjárás után: IV.
Béla.
Az Árpádok európai
kapcsolatai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: finnugor,
törzs, fejedelem,
kabarok, vérszerződés,
honfoglalás, kettős
honfoglalás elmélete,
avarok, rovásírás,
kalandozások,
székelyek, vármegye,
egyházmegye, érsekség,
tized, nádor, ispán,
kancellária, kettős
kereszt, szászok, kunok,
tatárok/mongolok
Személyek: Álmos,
Árpád, az Árpád-ház,
Géza, I. (Szent) István,
Koppány, Szent Gellért,
Szent Imre, I. (Szent)
László, Könyves
Kálmán, III. Béla, II.
András, IV. Béla, Szent
Margit.
Kronológia: 895 a
honfoglalás, 907 a
pozsonyi csata,
997/1000–1038 I.
(Szent) István
uralkodása, 1222 az
Aranybulla, 1241–1242
a tatárjárás.

Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

–

–

A magyarság
eredetére vonatkozó
elméletek közötti
különbségek
megállapítása.
A mondák, a történeti
hagyomány és a
történettudomány
eredményeinek
megkülönböztetése.
A kalandozó
hadjáratok céljainak
azonosítása.
Géza fejedelem, I.
(Szent) István és IV.
Béla uralkodásának
jellemzése és
értékelése.
A kereszténység
felvétele és az
államalapítás
jelentőségének a
felismerése.
A korai magyar
történelmet és az
Árpád-kort
megjelenítő
legfontosabb kulturális
alkotások azonosítása.

Topográfia: Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpátmedence, Pannonhalma,
Esztergom,
Székesfehérvár, Buda,
Muhi, Erdély,
Horvátország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól,
valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével.
A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása.
Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről.
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–
–
–
–

–
–

Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.
Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből.
Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről.
A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében.
Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen.
A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán
törvényeinek elemzésével.

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az Anjouk

–

–
–
–
A török fenyegetés
árnyékában

–
–
–

–
–
Hunyadi Mátyás

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A királyi
Fogalmak: aranyforint,
hatalom újbóli
regálé, kapuadó, kilenced,
megszilárdítása
bandérium, perszonálunió,
I. Károly idején.
sarkalatos nemesi jogok,
A visegrádi
fő- és köznemes, szabad
királytalálkozó.
királyi város, bányaváros,
Az 1351-es
mezőváros, kormányzó,
törvények.
Nagy Lajos
szekérvár, végvár, szultán,
hadjáratai.
szpáhi, janicsár, rendkívüli
Az Oszmán
hadiadó, füstpénz, fekete
Birodalom.
sereg, zsoldos, Corvina,
Török hódítás a
Szent Korona, Szent
Balkánon.
Korona-tan, Képes krónika.
Luxemburgi
Zsigmond, a
közép-európai
Személyek: I. (Anjou)
uralkodó és a
Károly, I. (Nagy) Lajos,
török veszély.
Luxemburgi Zsigmond,
Hunyadi János, a
Hunyadi János, I.
politikus és
(Hunyadi) Mátyás.
hadvezér.
Hunyadi János
törökellenes
harcai.
Mátyás útja a
trónig.
A központosított
királyi hatalom.
Jövedelmek és
kiadások.
Birodalomépítő
tervek.
Aktív védelem a
török ellen.

Kronológia: 1301 az
Árpád-ház kihalása,1308. I.
Károly uralkodásának
kezdete, 1335 a visegrádi
királytalálkozó, 1351
I.(Nagy) Lajos törvényei,
1396 a nikápolyi csata,
1443–1444-es hosszú
hadjárat, 1444 a várnai
csata, 1453
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–
–

A 14–15. századi
magyar uralkodók
politikai
pályájának
felidézése.
Érvekkel
alátámasztott
vélemény
megfogalmazása
az egyes
személyek
cselekedeteiről,
döntéseiről.
A késő középkori
magyar állam és
az Oszmán
Birodalom főbb
összecsapásainak
felidézése.
Annak értékelése,
hogy az Oszmán
Birodalom
terjeszkedő
politikája milyen
hatást gyakorolt a
magyar
történelemre.
Mátyás hatalomgyakorlásának
jellemzése.
A reneszánsz
kultúra bemutatása
Mátyás
udvarában.

A magyar középkor
kulturális hagyatéka

–
–
–

–

Honfoglalás kori
leletek.
A Szent Korona.
Várak, királyi
udvar,
kolostorok,
templomok.
Magyar geszták,
krónikák és
szentek legendái.

Konstantinápoly eleste,
1456 a nándorfehérvári
diadal, 1458–90 Mátyás
uralkodása.

–

Topográfia: Visegrád,
Lengyelország, Csehország,
osztrák tartományok,
Nikápoly, Várna,
Nándorfehérvár, Kolozsvár,
Kenyérmező, Oszmán
Birodalom.

A 14–15. századi
magyar
történelmet
megjelenítő fontos
kulturális
alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján.
A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a
cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.)
Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott
források segítségével.
Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő
emlékeiről.
A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár,
Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása.
Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról.

TÉMAKÖR: A kora újkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A földrajzi
felfedezések

−

−

−

A korai
kapitalizmus

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A portugál és
Fogalmak: gyarmat,
spanyol
világkereskedelem,
felfedezések.
abszolutizmus, infláció,
A korai
manufaktúra, tőke, tőkés,
gyarmatosítás és
bérmunkás, kapitalizmus,
következményei.
bank, tőzsde, részvény,
A
világkereskedelem örökös jobbágyság,
kialakulása.
reformáció, protestáns,
Az abszolutizmus. evangélikus, református,
Az árforradalom.
anglikán, unitárius, vallási
A manufaktúrák.
türelem, ellenreformáció,
Bankok és tőzsdék.
katolikus megújulás,
Az európai
jezsuiták, barokk.
munkamegosztás
és következményei
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A felfedezők céljainak
és útjainak bemutatása
tematikus térképeken.
Információk gyűjtése a
kialakuló
világkereskedelem új
útvonalairól,
fontosabb termékeiről
és szereplőiről.
Az új
munkaszervezési
formák bemutatása és
összehasonlítása a
céhes iparral.
Az európai régiók
közötti gazdasági és

Reformáció
Európában és
Magyarországon

A reformáció
előzményei
(humanizmus és az
egyházi reform
igénye).
Luther és Kálvin
fellépése.
A protestáns
egyházak
megszerveződése
és a
protestantizmus
elterjedése.
A reformáció
eredményei
Magyarországon
Vallási
konfliktusok
Európában.
Etnikai
sokszínűség és
vallásbéke
Erdélyben.
A magyar
protestáns és
katolikus iskolák.
A katolikus
megújulás és a
barokk Európában
és
Magyarországon.

−

−
−

−

„Hitviták
tüzében”

−

−

−

−

Személyek: Kolumbusz
Kristóf, Vasco da Gama,
Ferdinánd Magellán,
Luther Márton, Kálvin
János, Károli Gáspár,
Pázmány Péter, Apáczai
Csere János, Habsburgdinasztia, V. Károly,
Loyolai (Szent) Ignác,
XIV. Lajos.
Kronológia: 1492-től az
újkor, 1492 Amerika
felfedezése, 1517 a
reformáció kezdete, 1545
a tridenti zsinat
megnyitása, 1568 a tordai
határozat,
1648 a vesztfáliai békék.
Topográfia:
Spanyolország, India,
London, Párizs/Versailles,
Sárospatak.

−

−

−

−

−

−

társadalmi
különbségek
felismerése.
A reformáció okainak
és következményeinek
bemutatása.
A katolikus és a
protestáns tanítások és
egyházszervezet
összehasonlítása.
A reformáció egyes
irányzatai terjedésének
nyomon követése
térképen.
Vallás és politika
összefonódásának
felismerése.
Az erdélyi vallási
türelem szerepének és
jelentőségének
felismerése.
A katolikus egyház
megújulási törekvései
és a barokk művészet
jellemzői közötti
párhuzam felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen.
Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről.
Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció,
kulturális hatások, irányzatok).
Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról
és hivatásukról.
Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci
Molnár Albert, Pázmány Péter).

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az ország három
részre szakadása

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A mohácsi csata és
közvetlen
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Fejlesztési feladatok
−

A török
hadjáratoknak és az

−
−
A két magyar állam −

−

A török kiűzése és
a török kor
mérlege

−
−

−

előzményei, a kettős
királyválasztás.
Az ország három
részre szakadása.
A várháborúk és az
új végvárrendszer.
A Magyar Királyság
a Habsburg
Birodalomban: rendi
és abszolutista
törekvések,
konfliktusok.
Az Erdélyi
Fejedelemség
viszonylagos
önállósága és
aranykora.
Magyarország az
európai
munkamegosztásban.
Háborús békeévek:
másfél évszázad
hódoltság és az
ország pusztulása.
A török kiűzése.

Fogalmak: rendi
országgyűlés,
hajdúszabadság.
Személyek: I. Szulejmán,
II. Lajos, (Szapolyai)
János, I. Ferdinánd, Dobó
István, Zrínyi Miklós (a
szigetvári hős), Báthory
István, Bocskai István,
Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós (a költő és
hadvezér), I. Lipót,
Savoyai Jenő.

−

−

Kronológia: 1526 a
mohácsi csata, 1541 Buda
−
eleste, 1552 Eger
védelme, 1566 Szigetvár
eleste, 1664 a vasvári
béke, 1686 Buda
−
visszafoglalása, 1699
karlócai béke.
Topográfia: Mohács,
Kőszeg, Eger, Szigetvár,
Habsburg Birodalom,
Erdélyi Fejedelemség,
Hódoltság, Magyar
Királyság (királyi
Magyarország), Pozsony,
Gyulafehérvár, Bécs.

ország három
részre
szakadásának
bemutatása
térképeken.
A végvári élet
felidézése
különböző források
(képek, irodalmi
alkotások és
filmek) alapján.
A három részre
szakadt ország
gazdasági
lehetőségeinek és
szerepének
értelmezése adatok,
grafikonok,
diagramok alapján.
A török hódoltság
hosszú távú
hatásainak
azonosítása.
A 16-17. századi
magyar történelmet
megjelenítő fontos
kulturális alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

−
−

A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján.
Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós).
Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről.
Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen.
A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen.
A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése.
Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák).

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
2846

Témák
A
felvilágosodás

−

−
−
A brit
−
alkotmányos
monarchia és az
amerikai
−
köztársaság
működése
A francia
forradalom és
hatása

−

−
−

Altémák
Tapasztalat és
értelem − a
felvilágosodás új
világképe.
A felvilágosodás
államelméletei.
A szabad verseny
elmélete.
A parlamentáris
rendszer:
parlament és
kormány.
Az elnöki
rendszer:
kongresszus és
elnök.
A forradalom
kitörése és az
Emberi és
polgári jogok
nyilatkozata.
A jakobinus
diktatúra.
Napóleon
birodalma: a
polgári
berendezkedés
exportja.

Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Fogalmak: felvilágosodás,
− A középkor és a
felvilágosodás
jogegyenlőség, hatalmi ágak
világképének
megosztása, népfelség,
összehasonlítása.
társadalmi szerződés, szabad
− A felvilágosodás
verseny, alkotmány,
államelméleteinek
alkotmányos monarchia, elnök,
összehasonlítása
miniszterelnök, felelős kormány,
különböző
szempontok
cenzus, általános választójog,
alapján.
forradalom, diktatúra, jakobinus,
−
A brit és az
Szent Szövetség.
amerikai
államszervezetet
Személyek: Nikolausz
bemutató ábrák
Kopernikusz, Isaac Newton,
értelmezése.
Charles Louis Montesquieu,
− Az Emberi és
polgári jogok
Jean-Jacques Rousseau, Adam
nyilatkozatában
Smith, George Washington,
megjelenő
Maximilien Robespierre,
felvilágosult elvek
Bonaparte Napóleon.
azonosítása.
− A forradalmi
Kronológia: 1689 a
gondolat és a
Jognyilatkozat, 1776 a
legitimitás
eszméjének
Függetlenségi nyilatkozat, 1789
értelmezése,
a francia forradalom, 1804–
azonosítása.
1814/1815 Napóleon
császársága, 1815 a waterlooi
csata.
Topográfia: Nagy-Britannia,
Amerikai Egyesült Államok,
Párizs, Oroszország, Waterloo.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához.
Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól.
Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól.
Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól.

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A Rákóczi−
szabadságharc

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Magyarország a
Fogalmak: kuruc,
Habsburg
labanc,
Birodalomban.
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Fejlesztési feladatok
−

A Rákóczi-szabadságharc
céljainak és

−
−
−
Magyarország −
újranépesülése
és
újranépesítése
−
−
A felvilágosult
abszolutizmus
reformjai

−
−
−
−

A szabadságharc
okai és céljai.
A szabadságharc
politikai és katonai
fordulópontjai.
A szatmári béke
kompromisszuma.
A belső vándorlás, a
szervezett betelepítés
és az öntevékeny
betelepülés.
A többnyelvű és
többvallású ország.
Gazdaság és
életmód.
A Pragmatica
Sanctio.
A felvilágosult
abszolutizmus céljai.
Mária Terézia:
együttműködés és
reform.
II. József
reformpolitikája és
kudarca.

szabadságharc,
trónfosztás,
amnesztia,
felvilágosult
abszolutizmus, kettős
vámhatár, úrbéri
rendelet, Ratio
Educationis, türelmi
rendelet,
nyelvrendelet.
Személyek: II.
Rákóczi Ferenc,
Mária Terézia,
II. József.
Kronológia: 1703–
1711 a Rákócziszabadságharc, 1711
a szatmári béke,
1740–1780 Mária
Terézia uralkodása,
1780–1790 II. József
uralkodása.

−

−

−

−
−
−

eredményeinek
összevetése.
A szabadságharc katonai
történetének felidézése
térképek, képek és
szöveges források
segítségével.
Magyarország
újranépesülésének és a
folyamat eredményének
értelmezése tematikus
térképek segítségével.
A felvilágosult
abszolutizmus eszmei és
politikai hátterének,
valamint eredményeinek
azonosítása.
Mária Terézia és II. József
politikájának
összehasonlítása.
II. József személyiségének
bemutatása, uralkodásának
mérlege, értékelése.
A 18. századi
Magyarország legfőbb
kulturális eredményeinek
azonosítása.

Topográfia:
Temesvár,
Határőrvidék,
Poroszország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására.
Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról.
Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal
kapcsolatban.
− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen.
− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen.
− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről.
− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete
alapján.

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák

Altémák

Liberalizmus, −
nacionalizmus és
konzervativizmus −
−

Az ipari
forradalom
hullámai

−
−
−
−
−

Liberalizmus: jogegyenlőség
és alkotmányosság.
Nacionalizmus: nemzetépítés
és nemzetállam.
Konzervativizmus: szerves
reform és a forradalom
elutasítása.
Az első hullám: textilipar,
bányászat, kohászat.
A közlekedés forradalma.
A második hullám:
elektronika és vegyipar.
A gyár és a futószalag.
Az ipari forradalmak
társadalmi és környezeti
hatásai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: liberalizmus, −
nacionalizmus,
nemzetállam,
konzervativizmus,
reform, ipari
forradalom,
munkanélküliség,
−
tömegtermelés,
szegregáció.
Személyek: James Watt,
Thomas Edison, Henry
Ford.
Topográfia:
Manchester, New York.

−

−

−

Fejlesztési
feladatok
A 19. század
politikai
eszméinek
azonosítása
szöveges
források
alapján.
Az iparosodás
hullámainak
azonosítása és
összevetése.
Egy ipari
nagyváros
életkörülményeinek
jellemzése.
Az ipari
forradalmak
ökológiai
következményeinek
azonosítása.
A 19. századi
demográfiai
változások
okainak
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése.
Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól.
Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról.
− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása.

TÉMAKÖR: A reformkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A politikai élet
színterei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Habsburg
Fogalmak: alsó- és
−
Birodalom és
felsőtábla,
Magyarország.
érdekegyesítés,
A rendi
közteherviselés,
országgyűlés és a
jobbágyfelszabadítás, −
megyerendszer.
örökváltság.
A reformkori
Pest-Buda.
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Fejlesztési feladatok
A jobbágykérdés és
megoldási javaslatainak
értelmezése szövegek és
adatok alapján.
A nyelvkérdés és a nemzetté
válás bemutatása különböző
források segítségével. (Pl.
magyar államnyelv, a

−

A reformkor fő
kérdései

−

−

−

−

A nyilvánosság
megteremtése,
politika és kultúra.
A magyar nyelv
ügye és a
nemzetté válás.
A jobbágykérdés:
örökváltság,
kárpótlás.
A polgári
alkotmányosság
kérdése.
Széchenyi és
Kossuth
programja és
vitája.

Személyek: József
nádor, Klemens
Metternich,
Wesselényi Miklós,
Széchenyi István,
Kölcsey Ferenc,
Deák Ferenc,
Kossuth Lajos, Ganz
Ábrahám.
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor,
1830 a Hitel
megjelenése, 1844
törvény a magyar
államnyelvről.

−

−

−

−
Topográfia: PestBuda.

zsidóság nyelvváltása, Lőv
Lipót)
A polgári alkotmányosság
programjának bemutatása
politikai írások,
országgyűlési felszólalások
és ábrák alapján.
Széchenyi és Kossuth
társadalmi hátterének,
egyéniségének,
álláspontjának és
eredményeinek összevetése.
A nemzeti kultúra és a kor
politikai törekvései közötti
kapcsolatok azonosítása
példák alapján.
A reformkor legfőbb
kulturális eredményeinek,
alkotásainak azonosítása
különböző típusú források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről.
Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól.
Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról
a főbb vitakérdésekben.
A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és
más szöveges forrásokban.

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom
céljai és
eredményei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Az európai
Fogalmak: márciusi ifjak,
− A reformkori
forradalmi
elképzeléseknek, a
sajtószabadság, cenzúra,
hullám és
forradalom
áprilisi törvények,
március 15.
követeléseinek és az
népképviseleti országgyűlés,
Az első magyar
áprilisi törvényeknek
politikai nemzet, nemzetiség,
polgári
az összehasonlítása.
honvédség, Függetlenségi
alkotmány: az
− A forradalom
nyilatkozat.
áprilisi
eseményeinek
törvények.
felidézése források
A Batthyánysegítségével.
Személyek: Petőfi Sándor,
kormány
Batthyány Lajos, Görgei Artúr, − A szabadságharc
tevékenysége.
néhány döntő
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A
szabadságharc
főbb
eseményei és
kiemelkedő
szereplői

−

Harc a
dinasztiával és a
vele szövetkező
nemzetiségekkel.
− A tavaszi
hadjárat.
− A Függetlenségi
nyilatkozat,
kísérlet az önálló
állam
megteremtésére.
− A
szabadságharc
leverése és a
megtorlás.

Bem József, Klapka György,
Ferenc József, Julius Haynau.
−
Kronológia: 1848. március 15.
a pesti forradalom, 1848.
április 11. az áprilisi
törvények, 1848. szeptember
−
29. a pákozdi csata, 1849.
április–május a tavaszi
hadjárat, 1849. április 14. a
Függetlenségi nyilatkozat,
1849. május 21. Buda
visszavétele, 1849. augusztus
13. a világosi fegyverletétel,
−
1849. október 6. az aradi
vértanúk és Batthyány
kivégzése.
Topográfia: Pákozd,
Debrecen, Isaszeg, Világos,
Komárom, Arad.

−

csatájának bemutatása
térképek, beszámolók
alapján.
A szabadságharc
néhány kiemelkedő
szereplőjének, illetve
vértanújának
bemutatása.
A nemzetiségek és a
kisebbségek
részvételének (pl.
németek, szlávok, és
zsidók) bemutatása a
szabadságharcban és
az azt követő
megtorlás során.
A forradalom és a
szabadságharc
eredményeinek
értékelése.
A magyar forradalom
és szabadságharc
elhelyezése az európai
környezetben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen.
Vita a szabadságharc vereségének okairól.
Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.
A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi
szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése.
Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc
nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből.

11–12. évfolyam
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási
kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a
középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek
hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez.
Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések,
jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –
, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabályozhatnak.
Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel.
Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú
megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb
fejlesztésre adnak lehetőséget.
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A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola
befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb
közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor
kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről;
fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb
fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20.
század egészére gyakorolt hatását;
bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit;
példákat tud hozni a háborús helytállásra;
képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország
felbomlásához vezettek;
tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az
ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait,
felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát;
össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák
segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit;
képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait,
ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német
megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság
szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát;
össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai
és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a
gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását;
bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az
1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli
a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét;
bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti
régió helyzetét és jelentőségét;
ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a
globális világ folyamataiban;
bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól
napjainkig;
ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét;
ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a
magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi
együttműködésére;
ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét.
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A 11. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 144 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
A dualizmus kori Magyarország
A nagy háború
Az átalakulás évei
A két világháború között
A Horthy-korszak
A második világháború
A két világrendszer szembenállása
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
21
20
18
15
20
18
12
8
294

A 12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 150 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Háborútól forradalomig
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A kádári diktatúra
A kétpólusú világ és felbomlása
A rendszerváltoztatás folyamata
A világ a 21. században
Magyarország a 21. században
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
Ismétlés, felkészülés az érettségire
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
15
14
16
14
12
16
15
10
30
8
150

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A szocializmus és
a
munkásmozgalom

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Szocializmus:
Fogalmak:
társadalmi egyenlőség
polgárháború, polgári
és tulajdonviszonyok.
állam, szakszervezet,
A Kommunista
társadalombiztosítás,
kiáltvány.
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Fejlesztési feladatok
−

A nemzetállam
fogalmának
értelmezése
politikai, gazdasági

−
−
−
−

A polgári
nemzetállam
megteremtése
(Németország,
Amerikai
Egyesült
Államok, Japán)

−
−
−

Szakszervezetek és
munkáspártok.
Szociáldemokrácia és
kommunizmus.
Keresztényszocializmus.
A nemzeti egység
megteremtése (politika,
gazdaság, kultúra).
Alkotmányosság és
választójog.
Jogegyenlőség és
emancipációs
törekvések.
A polgári állam
kiépítése.

monopólium,
szocializmus,
szociáldemokrácia,
kommunizmus,
keresztényszocializmus,
proletárdiktatúra,
osztályharc, cionizmus,
emancipáció.
Személyek: Abraham
Lincoln, Otto von
Bismarck, Karl Marx.

−

−

és kulturális
szempontokból.
A polgári állam
feladatköreinek és
eredményeinek
azonosítása.
A kommunista, a
szociáldemokrata
és a
keresztényszociális
eszmék azonosítása
és
összehasonlítása.

Kronológia: 1861–1865
az amerikai
polgárháború, 1868 a
Meidzsi-restauráció,
1871 Németország
egyesítése.
Topográfia:
Németország, Japán.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi
hatásairól.
Táblázat készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek,
lehetőségeinek összevetéséről.
Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre.
Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült
Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen.

TÉMAKÖR: A dualizmus kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kiegyezés és a −
dualizmus
−
rendszere
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A kiegyezés és okai.
Fogalmak: emigráció,
− A kiegyezés
A közös ügyek
passzív ellenállás,
értékelése egykorú
rendszere.
kiegyezés, közös ügyek,
szempontok szerint,
A magyar
közjogi kérdés, húsvéti
illetve másfél
államszervezet.
cikk, dualizmus, nyílt és
évszázados
A pártrendszer, a
titkos szavazás,
történelmi távlat
választójog és a
Szabadelvű Párt,
nézőpontjából.
véderőviták.
Függetlenségi Párt,
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A nemzeti és
nemzetiségi
kérdés, a
cigányság
helyzete

−
−

−
−
−

−

Az ipari
−
forradalom −
Magyarországon −
−
−
Társadalom és −
életmód a
dualizmus
−
korában
−
−
−
−

A politikai nemzet
koncepciója.
A horvát-magyar
kiegyezés és a
nemzetiségi törvény.
Asszimiláció és
anyanyelvhasználat.
Autonómiatörekvések és
irredenta mozgalmak.
Zsidó emancipáció, a
zsidóság részvétele a
modernizációban,
polgárosodás és a
középosztály kérdése.
Cigányok/romák a
dualizmus kori
Magyarországon.
A gazdasági kiegyezés.
A vasútépítés.
Állami
gazdaságpolitika.
Mezőgazdaság és
élelmiszeripar.
Modernizálódó ipar.
Demográfiai robbanás
és urbanizáció.
Kivándorlás Európából
és Magyarországról.
A földkérdés és a vidék.
A nagyvárosi életforma:
Budapest a világváros.
Oktatás és kultúra.
Életmód és szórakozás.

Magyarországi
Szociáldemokrata Párt,
népességrobbanás,
urbanizáció,
kivándorlás, dzsentri,
népoktatás, Millennium,
asszimiláció,
autonómia.

−

Személyek: Andrássy
Gyula, Eötvös József,
Baross Gábor, Tisza
Kálmán, Wekerle
Sándor, Tisza István,
Semmelweis Ignác,
Weiss Manfréd.

−

−

−

Kronológia: 1848/1867–
1916 Ferenc József
uralkodása, 1867 a
kiegyezés, 1868 a
horvát-magyar
kiegyezés, a nemzetiségi −
törvény, a népiskolai
törvény, 1873 Budapest
egyesítése, 1896 a
Millennium.
Topográfia: Budapest,
Osztrák-Magyar
Monarchia, Fiume.

−

A dualizmus
államszervezetét
bemutató ábra
értelmezése.
A dualizmus kora
kiemelkedő szereplői
életútjának
áttekintése,
értékelése.
A dualizmus kori
nemzetiségi kérdés
elemzése szöveges
források, adatsorok
és etnikai térképek
segítségével.
A dualizmus kori
társadalmi és
gazdasági változások
elemzése, értékelése
adatsorok, szöveges
és képi források
segítségével.
A dualizmus
legkiemelkedőbb
gazdasági és
kulturális
teljesítményeinek
azonosítása
különböző
forrásokban.
A zsidók és németek
szerepe a
polgárosodásban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról.
Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról.
A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük táblázatos összefoglalása.
A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok
közös megtekintése).
− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén.
− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól.
− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára.
− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata
szemszögből.
− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra.
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TÉMAKÖR: A nagy háború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az első
világháború
előzményei

−
−
−
−

Az első
világháború

−
−
−

Az első
világháború
jellemzői és
hatása

−
−
−
−

Magyarország a −
világháborúban
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A gyarmatosítás okai
Fogalmak:
és céljai.
villámháború, front,
Az imperializmus – a állóháború,
terjeszkedő tőke.
hátország, antant,
Nagyhatalmi érdekek
központi hatalmak,
és konfliktusok.
hadigazdaság,
Az Osztrák-Magyar
Monarchia helyzete – hadifogság.
balkáni konfliktusok.
A világháború
Személyek: II.
kitörése.
Vilmos, II. Miklós,
A hadviselő felek és a
IV. Károly.
frontok.
Oroszország és a
Kronológia: 1914.
központi hatalmak
összeomlása.
június 28. a
Az állóháború és az
szarajevói
anyagcsata.
merénylet, 1914–
A hadigazdaság és a
1918 az első
háborús propaganda.
világháború.
A hagyományos
világrend felbomlása.
A nők helyzetének
megváltozása.
Magyar frontok, nagy
csaták.
Az antant ígéretei a
Monarchia
nemzetiségeinek.
Magyar hősök a
világháborúban.
A hátország.
A magyar hadifoglyok
sorsa.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Topográfia: Brit
−
Birodalom,
Szarajevó,
Doberdó, Románia,
Szerbia,
−
Olaszország.

A gyarmati terjeszkedést,
valamint az első
világháború előtti
feszültségeket bemutató
ábrák, térképek és
adatsorok elemzése,
értelmezése.
Az első
világháború frontjainak
azonosítása, bemutatása
térképeken.
Az első világháború
jellegzetességeinek
azonosítása ábrákon,
adatsorokon, képi és
szöveges forrásokban.
A front és a hátország
körülményei, valamint a
háború okozta szenvedések
felidézése korabeli
beszámolók, emlékiratok,
naplók alapján.
A háború kimenetelének
értékelése a két hatalmi
tömb erőviszonyainak és
lehetőségeinek tükrében.
A nagy háború
világpolitikára gyakorolt
hosszú távú
következményeinek
felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű
ábrán.
Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról.
Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ
született” c. kiállítás).
A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős
életének feltárása.
Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények,
jelenségek).
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−

Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák
gyűjtése és elemzése.
− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból.

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Szocialista és
−
nemzeti törekvések:
a birodalmak
bomlása
−

−
−
Az Osztrák-Magyar −
Monarchia és a
történelmi
Magyarország
−
szétesése
−

A
tanácsköztársaság
és az
ellenforradalom

−
−
−
−

A Párizs környéki
békék

−

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A történelmi
Fogalmak: bolsevik,
monarchiák bukása
szovjet, örmény
(Oroszország,
népirtás,
Németország,
egypártrendszer,
Oszmán Birodalom).
Kommunisták
Forradalom és
Magyarországi Pártja
kommunista
(KMP),
hatalomátvétel
Oroszországban.
tanácsköztársaság,
Az újraszülető
vörösterror, LeninLengyelország.
fiúk, ellenforradalom,
Az olasz fasizmus.
fehér különítményes
A Monarchia és a
megtorlások, “vörös
történelmi
térkép,” kisantant,
Magyarország
jóvátétel,
bomlása.
A forradalmi
Népszövetség,
átalakulás kísérlete és kisebbségvédelem,
kudarca.
revízió, Rongyos
Cseh és román
Gárda.
támadás, a fegyveres
ellenállás kérdése.
Személyek: Kemal
A kommunista
hatalomátvétel.
Atatürk, Vlagyimir I.
A proletárdiktatúra és Lenin, Woodrow
a vörösterror.
Wilson, Georges
Az északi hadjárat és
Clemenceau, Benito
a tanácsköztársaság
Mussolini, Károlyi
veresége.
Mihály, Kun Béla,
Az ellenforradalom
Horthy Miklós,
győzelme.
A nagyhatalmi
Apponyi Albert.
érdekek
érvényesítése: az új
Kronológia: 1917 a
világrend kialakítása.
bolsevik
Az önrendelkezés
hatalomátvétel, 1918.
elve és a hatalmi
október 31. forradalom
érdekek gyakorlata.
Jóvátétel, hadseregMagyarországon,
korlátozás,
1919. március –
határváltozások.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

−
−

Közép-Európa első
világháború előtti és
utáni térképének
összehasonlítása, a
területi változások
azonosítása és
indoklása.
A bolsevik
hatalomátvétel és a
lenini
proletárdiktatúra
működésének
bemutatása és
értékelése források
alapján.
Magyarország
megszállásának
áttekintése térképek,
szöveges források
segítségével.
A Károlyi-időszak
kormányzati
tevékenységének
értékelése.
A magyarországi
proletárdiktatúra
működésének
elemzése források
alapján.
Az első világháborút
követő területi és
etnikai változások
áttekintése térképen.
A trianoni
békediktátum
okainak feltárása.
A trianoni
békediktátum
értékelése a győztes
hatalmak középeurópai

−
A trianoni
békediktátum

−
−
−

−
−
−

A szétszabdalt középeurópai régió.
A magyar ügy a
békekonferencián.
A magyar delegáció
érvei.
Az ezeréves
Magyarország
felosztása, a döntés
tartalmi elemei.
Az önrendelkezési elv
megsértése
A békediktátum
etnikai és gazdasági
következményei.
Az ellenállás példái:
székely hadosztály,
Balassagyarmat,
Sopron.

augusztus. a
tanácsköztársaság,
1920. június 4. a
trianoni békediktátum.
Topográfia:
Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék, Burgenland,
Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Ausztria,
trianoni
Magyarország.

−

−

−

politikájának
tükrében.
A trianoni
békediktátum
területi, népességi,
gazdasági és katonai
következményeinek
bemutatása szöveges
és képi források,
ábrák és adatsorok
segítségével.
A trianoni határok
végigkövetése, a
határmegvonás
konkrét okainak
feltárása.
A vesztes hatalmak
területi
veszteségeinek
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről.
Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror,
román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda).
Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt területeknek az ezeréves magyar kultúrában
betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek,
művészeti alkotások, intézmények).
Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata,
elemzése.
A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása.

TÉMAKÖR: A két világháború között
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kommunista
Szovjetunió

−
−
−

A Nyugat és a
gazdasági
világválság

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A totális diktatúra Fogalmak: totális állam,
− A sztálini
és a pártállam
Szovjetunió
többpártrendszer,
kiépítése.
működésének
egypártrendszer, személyi
A tervgazdaság és
bemutatása és
kultusz, koncepciós per,
a kollektivizálás.
értelmezése
GULAG, holodomor,
A terror eszközei
szöveges, képi
államosítás, kollektivizálás,
és áldozatai.
források, adatsorok,
kulák, tervgazdaság,
A tőzsde, a
ábrák segítségével.
hitelezés és a
piacgazdaság, New Deal,
− A világgazdasági
világkereskedelem fasizmus,
válság és a rá adott
összeomlása.
válaszok bemutatása.
nemzetiszocializmus,
A
munkanélküliség.
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−
A
−
nemzetiszocialista
Németország
−
−
−

Állami
beavatkozás a
gazdaságba.
A
nemzetiszocialista
ideológia és
mozgalom.
A totális állam
kiépítése.
A terror eszközei.
Terjeszkedés a
háború előtt.

fajelmélet, antiszemitizmus, −
Führer, SS, Anschluss.
Személyek: Joszif V.
Sztálin, Adolf Hitler.
Kronológia: 1922 a
Szovjetunió létrejötte, 1929
−
a gazdasági világválság
kezdete, 1933 a náci
hatalomátvétel, 1938 az
Anschluss, a müncheni
konferencia.

A nemzetiszocialista
Németország
működésének
bemutatása és
értelmezése
szöveges, képi
források, adatsorok
és ábrák
segítségével.
A totális diktatúrák
ideológiáinak és
működésének
összehasonlítása,
érvelés a totális
diktatúrák ellen.

Topográfia: Szovjetunió,
Kolima-vidék, Leningrád
(Szentpétervár), Moszkva,
Berlin.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

−

Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror
megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek).
Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól.
Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra
szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján.
Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO,
koncentrációs táborok stb.).
Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német
választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült
Államokban 1929-1937 között).
A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és
értelmezése.

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Talpra állás
Trianon után

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A király nélküli
Fogalmak:
− A magyarországi
alkotmányos királyság. kormányzó, Egységes
korlátozott
A korlátozott
parlamentarizmus
Párt, numerus
parlamentarizmus
rendszerének
clausus, pengő,
rendszere a
értékelése.
Magyar Nemzeti
konszolidáció
Bank, Szent István-i
szolgálatában.
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−
−
A 1930-as évek
Magyarországa

−
−
−
−
−
−

A gazdaság
szerkezetváltása az
1920-as években.
A klebelsbergi oktatásés kultúrpolitika
eredményei.
A válság és hatása.
A belpolitika
irányváltásai.
Életmód és
társadalom.
A földkérdés.
Tudomány és művészet
a két világháború
között.
A külpolitika irányai és
lehetőségei – a revízió
első eredményei.

állameszme, magyar
népi mozgalom,
nyilasok.

−

Személyek: Bethlen
István, Teleki Pál,
Klebelsberg Kunó,
Gömbös Gyula,
Weiss Manfréd,
Szent-Györgyi
Albert.

−

Kronológia: 1920–
1944 a Horthyrendszer, 1921–31
Bethlen
miniszterelnöksége,
1938 az első bécsi
döntés, 1939
Kárpátalja
visszacsatolása.

−

−

−

A korabeli politikai
berendezkedés
összehasonlítása más
(közép-) európai
országokéval.
A bethleni gazdasági
konszolidáció
folyamatának és
eredményeinek
áttekintése képek,
ábrák és adatsorok
alapján.
A magyarországi
politikai irányzatok
azonosítása szöveges
források alapján.
Szöveges források
olvasása és
értelmezése a
Horthy-korszak főbb
társadalmi
kérdéseiről (pl.
oktatás, társadalmi
mobilitás,
antiszemitizmus,
földkérdés).
A magyar
külpolitika céljainak,
lehetőségeinek és a
revízió
eredményeinek
értékelése, elemzése
térkép és statisztikai
adatok alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen,
Teleki).
Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben.
A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. Csepeli
Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.).
Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris
rendszeréről.

TÉMAKÖR: A második világháború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A
tengelyhatalmak
sikerei

−

−
−
−
A szövetségesek
győzelme

−

Magyarország a
második
világháborúban:
mozgástér és
kényszerpálya

−

−

−
−
−
−

A holokauszt

−

−
−

−
−
−
A második
világháború
jellemzői

−
−
−
−

Közép-Európa
felosztása
(MolotovRibbentrop
paktum): német és
szovjet megszállás.
Nyugat-Európa
lerohanása.
Német támadás a
Szovjetunió ellen.
Japán támadás az
Egyesült Államok
ellen.
A keleti és a
nyugati front.
A csendes-óceáni
hadszíntér.
A területi revízió
lépései.
A fegyveres
semlegesség.
A Szovjetunió
elleni háború.
A Don-kanyar.
A német megszállás
és következményei.
Az „Endlösung”
programja, a
Wannsee-i
konferencia.
Koncentrációs és
megsemmisítő
táborok.
Deportálások,
kísérlet a zsidóság
és a cigányság
megsemmisítésére
Európában.
A magyarországi
zsidótörvények.
A magyar
holokauszt.
Felelősség és
embermentés.
A villámháború és
következményei.
Háborús bűnök és a
polgári lakosság
elleni terror.
Az ellenállás
formái.
A háború utáni
számonkérések és a
nürnbergi per.

Fogalmak: Molotov–
Ribbentrop-paktum,
tengelyhatalmak,
szövetségesek, totális
háború, kiugrási kísérlet,
zsidótörvények,
munkaszolgálat, gettó,
deportálás,
koncentrációs tábor,
haláltábor, népirtás,
holokauszt, partizán,
Vörös Hadsereg, jaltai
konferencia, háborús
bűn, malenkij robot.
Személyek: Franklin D.
Roosevelt, Winston
Churchill, Charles de
Gaulle, Bárdossy
László, Kállay Miklós,
Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Edmund
Veesenmayer, Szálasi
Ferenc, Raoul
Wallenberg, Salkaházi
Sára, Apor Vilmos,
Sztehlo Gábor, Richter
Gedeon.
Kronológia: 1938 az
első zsidótörvény, 1939
a második zsidótörvény,
1939–45 a második
világháború, 1939.
szeptember 1.
Lengyelország
lerohanása, 1940 a
második bécsi döntés,
1941. április Jugoszlávia
megtámadása, 1941.
június 22. a Szovjetunió
megtámadása; 1941.
június 27. Magyarország
deklarálja a hadiállapot
beálltát, 1941. december
7. Pearl Harbor
bombázása, 1941 a
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− A tengelyhatalmak 1939

−
−

−

−

−

−

−
−

előtti terjeszkedésének
végigkövetése és
értelmezése térkép
alapján.
A második világháború
főbb eseményeinek
azonosítása térképeken.
A második világháború
jellegzetességeinek
bemutatása ábrák,
adatsorok, képi és
szöveges források
alapján.
A magyar területi revízió
megvalósulásának
bemutatása térképek,
képek, szöveges források
és adatsorok alapján.
A magyar háborús
szerepvállalás
legfontosabb
eseményeinek és az
ország veszteségeinek
bemutatása térképeken,
képi és szöveges források
segítségével (pl. Donkanyar, Árpád-vonal,
tordai ütközet, Budapest
ostroma).
A magyar szellemi és
kulturális élet II.
világháború idején
bekövetkező
veszteségeinek (híres
magyar tudósok,
művészek származásuk
vagy politikai nézeteik
miatti emigrációja)
értékelése.
A holokauszt
folyamatának áttekintése
képi források és szöveges
visszaemlékezések
feldolgozásával.
A nyilas terror
áttekintése források
alapján.
A tömeges deportálások
és a szovjet
megszállás jellemzőinek
és következményeinek
áttekintése képi és

Az ország
pusztulása,
deportálások a
GULAG-ra

−
−
−
−

−

A kiugrási kísérlet
és a nyilas uralom.
A magyarországi
hadszíntér,
Budapest ostroma.
Megszabadulás és
szovjet megszállás.
Az ország
kifosztása, szovjet
deportálások és
tömeges erőszak.
A határon túli
magyarok
jogfosztása,
megtorlások
(délvidéki
vérengzés,
kárpátaljai
deportálás,
felvidéki
jogfosztás).

harmadik zsidótörvény,
1943. január vereség a
Donnál, 1943. február a
sztálingrádi csata vége,
1944. március 19.
Magyarország német
megszállása, 1944.
június 6. partraszállás
Normandiában, 1944.
október 15. a kiugrási
kísérlet, 1945. április a
háború vége
Magyarországon, 1945.
május 9. az európai
háború vége, 1945.
augusztus 6.
atomtámadás Hirosima
ellen.

−

−

szöveges források
segítségével.
A határon kívül rekedt
magyarság második
világháború végi
tragédiáinak bemutatása
különböző források
alapján.
Magyarország
világháborúbeli
sorsának, szerepének és
mozgásterének
bemutatása, valamint
összehasonlítása más
közép-európai
országokéval.

Topográfia: Sztálingrád,
Normandia, Pearl
Harbor, Hirosima,
Észak-Erdély, Donkanyar, Kamenyec
Podolszk Árpád-vonal,
Auschwitz, Újvidék,
Drezda, Szolyva.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború
kitörésében játszott szerepének megvitatása.
Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős csatájáról.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második
világháborúból.
Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai
nézeteik miatt emigrációba kényszerültek.
Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján.
Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és
környékén.
A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása.
A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése.
A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása.
Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról
források alapján.
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TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kétpólusú
világ
kialakulása

−
−
−
−

−
A hidegháború

−
−

−
−

A gyarmatok
felszabadulása

−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az ENSZ
Fogalmak: Egyesült
megalapítása.
Nemzetek Szervezete
A párizsi béke.
(ENSZ), kitelepítés,
Kitelepítések és
hidegháború, vasfüggöny,
lakosságcserék a
szuperhatalom, Kölcsönös
háború után.
Gazdasági Segítség Tanácsa
A szovjet-amerikai
(KGST), Észak-atlanti
szembenállás és a
két érdekszféra
Szerződés Szervezete
kialakulása.
(NATO), Varsói Szerződés,
A két világrend
kétpólusú világ, a berlini fal.
jellemzői.
A két Németország.
Személyek: Kliment J.
A szuperhatalmak
Vorosilov, Harry S. Truman,
versengése:
fegyverkezés,
Nyikita Sz. Hruscsov, John
űrprogram,
F. Kennedy, Mahátma
propaganda.
Gandhi, Mao Ce-tung.
A szembenállás és
enyhülés hullámai.
Kronológia: 1945 az ENSZ
Hidegháborús
létrejötte, 1947 a párizsi
konfliktusok (Korea, béke, a hidegháború kezdete,
Szuez, Kuba,
India függetlenné válása,
Vietnam,
1948 Izrael Állam
Afganisztán).
megalapítása, 1949 az NSZK
India függetlenné
és az NDK megalakulása,
válása.
kommunista fordulat
Kommunista
Kínában, 1955 a Varsói
fordulat Kínában.
Szerződés létrehozása.
A
gyarmatbirodalmak
felbomlása.
Topográfia: Berlin,
Izrael megalapítása.
Németországi Szövetségi
Köztársaság (NSZK), Német
Demokratikus Köztársaság
(NDK), Közel-Kelet, Izrael
Észak- és Dél-Korea,
Vietnam, Kuba, Afganisztán.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

A második
világháború után
kialakult világrend
áttekintése.
A gyarmati rendszer
felbomlása főbb
állomásainak
felidézése.
A két német állam
létrejötte
folyamatának és
következményeinek
bemutatása.
Az arab-izraeli
konfliktus főbb
okainak és
jellemzőinek
feltárása.
A nyugati és a keleti
blokk gazdasági,
társadalmi és
politikai
rendszerének
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről.
A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása.
Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam).
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−

Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális
forradalom).
Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról.

−

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átmenet évei −
Magyarországon

−

−

A szovjetizálás −
Magyarországon
−
−

A Rákosidiktatúra

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A háború utáni
Fogalmak: népbíróság,
újrakezdés: a
háborús bűnös, földosztás,
kommunisták
államosítás, forint, Magyar
térnyerése és az
Kommunista Párt,
újjáépítés.
Független Kisgazdapárt,
A történelmi
szalámitaktika, Magyar
berendezkedés
Dolgozók
felszámolása:
földosztás,
Pártja, népköztársaság,
népbíróságok,
pártállam, internálás,
köztársaság.
Államvédelmi Hatóság
A korlátozott
(ÁVH), tanácsrendszer,
többpártrendszer:
választások 1945, beszolgáltatás, aranycsapat.
1947.
Az egypárti
diktatúra
kiépítése.
Államosítás és
kollektivizálás.
Koncepciós
perek,
egyházüldözés.
A keleti blokk.
Az erőltetett
iparosítás.
A pártállam.
A terror.
A diktatúra
hatása a
mindennapi
életre.

Személyek: Tildy Zoltán,
Kovács Béla, Mindszenty
József, Rákosi Mátyás,
Rajk László, Sulyok Dezső,
Slachta Margit.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

Kronológia: 1945 szovjet
megszállás, választás
−
Magyarországon,
földosztás, 1947 kékcédulás
választások, 1948 MDP
megalakulása, 1948–1956 a
Rákosi-diktatúra, 1949
−
kommunista alkotmány.
Topográfia: Sztálinváros
(Dunaújváros), Recsk
Hortobágy.

Magyarország
szovjetizálása főbb
jellemzőinek
bemutatása.
A korlátozott magyar
parlamentarizmus és
az egypárti diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia
felszámolása során
alkalmazott eszközök
azonosítása konkrét
példákkal
alátámasztva.
Annak felismerése,
hogy Magyarország
szovjet megszállása
miként határozta meg
az ország sorsát.
A kommunista
diktatúra
sajátosságainak
bemutatása a Rákosirendszer példáján.
A diktatúra kulturális
jellemzőinek
felismerése képeken,
művészeti
alkotásokon.
A társadalom fölött
gyakorolt totális
kontroll eszközeinek
azonosítása
különböző források
segítségével.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:




Választási plakátok gyűjtése és értelmezése.
A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével.
Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről.
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Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó
korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból.
Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása.
A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba.
Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő
Ernő, Péter Gábor, Rajk László).
Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről.

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom

−
−
−
−

A nemzet
szabadságharca

−
−
−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A forradalom okai és
Fogalmak: MEFESZ,
közvetlen előzményei.
pesti srácok, MolotovA forradalom céljai.
koktél, munkástanács,
Békés tüntetésből
sortüzek.
fegyveres felkelés –
október 23.
Személyek: Gerő Ernő,
A nemzet forradalma
Maléter Pál, Nagy
(Forradalmi Bizottságok,
Imre, Iván Kovács
Munkástanácsok, nemzeti László, Pongrátz
összefogás).
Gergely, Kádár János.
Szabadságharc a
Kronológia: 1956.
fővárosban és vidéken.
október 23. a
A fegyveres ellenállás
forradalom kitörése,
hősei.
1956. október 25. a
Út a győzelemig és a
Kossuth téri sortűz,
kormánypolitika
1956. november 4. a
változásai.
szovjet támadás.
A szabadságharc
nemzetközi háttere és
Topográfia: Kossuth
visszhangja a
tér és Corvin köz
nagyvilágban.
(Budapest),
Szovjet intervenció: a
Mosonmagyaróvár,
szabadságharc
Salgótarján.
utóvédharcai és leverése.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
okainak és főbb
fordulópontjainak bemutatása.
1956
szimbólumainak
értelmezése.
Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
nemzetközi
összefüggéseinek
bemutatása.
A forradalom és
szabadságharc
értékelése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–

Korabeli dokumentumok elemzése.
A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek
megtekintése és értelmezése.
Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata.
Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól.
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– A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
TÉMAKÖR: A kádári diktatúra
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A pártállami
diktatúra és
működése

−
−
−

−
−
Gazdaság,
társadalom,
életmód

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A megtorlások
Fogalmak: Magyar
időszaka, formái és
Szocialista
áldozatai.
Munkáspárt
A pártállam és
(MSZMP),
szervezetei.
munkásőrség,
Az erőszakos
Kommunista Ifjúsági
téeszesítés – a
Szövetség (KISZ),
mezőgazdaság
szocialista átszervezése. úttörő,
Hamis társadalmi béke
termelőszövetkezet,
– a kádári alku.
háztáji, III/III.
Az elnyomás változó
ügyosztály,
formái.
tervgazdaság, új
A tervgazdaság és a
gazdasági
KGST.
A gazdasági reform és a mechanizmus,
második gazdaság.
hiánygazdaság,
A
maszek,
„gulyáskommunizmus”. gulyáskommunizmus,
Népesedési folyamatok.
„három T”.
Kultúrpolitika,
korlátozott
Kronológia: 1956–
nyilvánosság.
1989 a Kádárrendszer, 1958 Nagy
Imre és társainak
kivégzése, 1968 az új
gazdasági
mechanizmus
bevezetése.

Javasolt tevékenységek

– A megtorlás
–
–

–

–

–

mértékének és
jellegének vizsgálata.
A „kádári alku”
fogalmának
értelmezése.
Az elnyomás
formáinak bemutatása
a Kádár-rendszer
időszakában.
A téeszesítés
eszközeinek
összehasonlítása a
Rákosi-diktatúra
időszakával.
A gazdaság,
társadalom és életmód
főbb jellemzőinek
bemutatása a Kádárrendszer idején.
A kultúrpolitika
jellemzőinek
értelmezése,
módszereinek
bemutatása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről.
–
–

Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra
időszakából.

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
A Nyugat a 20. század −
második felében
−
−
A szocializmus válsága −
és megrendülése
−
−

−

A kétpólusú világ
megszűnése

−

−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Nyugat gazdasági
Fogalmak: jóléti
eredményei és a jóléti állam, prágai
állam.
tavasz, Szolidaritás.
Emancipáció,
szekularizáció,
Személyek: Nicolae
individualizáció.
Ceauşescu, Mihail
Az 1968-as
Sz. Gorbacsov,
mozgalmak és a
popkultúra.
Lech Wałȩsa, VI.
Az olajválság és
Pál, II. János Pál,
hatásai a tőkés, illetve Ronald Reagan,
szocialista
Helmuth Kohl.
országokra.
A kis hidegháború.
Kronológia: 1975 a
A katonai egyensúly
helsinki értekezlet,
felborulása: a
Szovjetunió
1989 a berlini fal
gazdasági kimerülése. lebontása,
Az ellenzék
rendszerváltoztatás
megszerveződése a
Közép-Európában,
szocialista
1991 a Szovjetunió
országokban.
felbomlása, 1991–
Németország
95 a délszláv
újraegyesítése – a
magyar
háború.
szerepvállalás.
A Szovjetunió
Topográfia:
felbomlása.
Szlovákia, Ukrajna.
A kommunista
diktatúrák bukása
Közép-Európában.
Jugoszlávia
felbomlása, a délszláv
háború.

Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–

–
–

A fogyasztói
társadalom és a jóléti
állam jellemzőinek
és problémáinak
felidézése.
A társadalom, a
demográfia és az
életmód
jellegzetességeinek
bemutatása a nyugati
világban.
A tömegkultúra
jelenségeinek
bemutatása konkrét
példák alapján.
A kétpólusú világ
megszűnéséhez
vezető okok
felidézése.
A közép-európai
ellenzéki mozgalmak
jelentőségének
bemutatása.
A délszláv háború
okainak feltárása.
A közép-európai
régió államai
változásának
nyomon követése
térképen.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel.
Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok
keresése.

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A Kádár-rendszer
végnapjai

−
−

−
−

−

A
rendszerváltoztatás

−
−

−
−

A piacgazdaság
kiépülése

−
−
−
−

Az adósságválság
kialakulása és
következményei.
Az állampárt válsága:
reformkommunisták
és a
keményvonalasok.
Az ellenzék
megszerveződése
Az 1989-es év főbb
politikai eseményei, a
tárgyalásos
forradalom;
alkotmánymódosítás.
A harmadik Magyar
Köztársaság
kikiáltása.
Az új pártok –
különböző ideológiák.
Az 1990. évi
parlamenti és
önkormányzati
választás.
Az Antall-kormány
megalakulása.
A rendszerváltoztatás
ellentmondásai: alkuk
és kompromisszumok
(az elmaradt
elszámoltatás).
A privatizáció –
vesztesek és
nyertesek.
A piacgazdaság
kiépítése – a külföldi
tőke szerepe.
A külkereskedelem
átalakulása.
Gazdasági
szerkezetváltás.

Fogalmak:
adósságspirál, Magyar
Demokrata Fórum
(MDF), Szabad
Demokraták
Szövetsége (SZDSZ),
Magyar Szocialista
Párt (MSZP), Fiatal
Demokraták
Szövetsége (Fidesz),
Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP),
Nemzeti Kerekasztal,
rendszerváltoztatás,
visegrádi
együttműködés,
privatizáció, kárpótlás,
jogállam,
Alkotmánybíróság,
sarkalatos törvények,
népszavazás.
Személyek: Pozsgay
Imre, Németh Miklós,
Horn Gyula, Antall
József, Göncz Árpád,
Orbán Viktor.

−

−

−

−

−

A szocializmus
válságának
elemzése (külső és
belső tényezők
feltárása)
Magyarországon.
A magyarországi
rendszerváltoztatás
főbb állomásainak
felidézése.
A gazdasági
rendszerváltoztatás
legfontosabb
kérdéseinek
áttekintése és
értékelése.
A gazdaság és a
társadalom
átalakulása főbb
tendenciáinak
megfigyelése
grafikonok és
adatsorok alapján.
A kádári diktatúra
és az új
demokratikus
rendszer
összehasonlítása.

Kronológia: 1987 a
lakiteleki találkozó,
1989–1990 a
rendszerváltoztatás,
1990 az első szabad
választások, 1991 a
szovjet csapatok
kivonulása
Magyarországról.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése.
– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről.
– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán.
– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról.
TÉMAKÖR: A világ a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átalakuló világ

−

−

−

A globális világ

−
−
−

−

−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A
Fogalmak: modern –
világgazdaság
kori migráció,
hagyományos
multikulturalizmus,
centrumai: az
–
párhuzamos
Amerikai
társadalom,
Egyesült
népességrobbanás,
Államok és
–
iszlamizmus ,
szövetségesei.
A világpolitika terrorizmus,
és
–
globalizáció.
világgazdaság
új súlypontjai:
–
Oroszország,
Kína.
Óriásvállalatok
–
a globális
térben.
–
Demográfiai
változások,
népmozgások.
Az iszlamizmus
térhódítása.
A
kereszténység
helyzete a
globalizálódó
világban.
Válsággócok,
helyi
konfliktusok és
terrorizmus.
Globalizáció és
kultúra.
A
hagyományos
és új identitások
– értékek és
értékválság.
Demokratikus
közbeszéd és
politikai
korrektség.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése.
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Fejlesztési feladatok
A világgazdaság
résztvevőinek elhelyezése a
globális térben.
A transznacionális vállalatok
működésének bemutatása
konkrét példák alapján.
A globalizáció előnyeinek és
hátrányainak, valamint
kockázatainak összevetése.
A többpólusú világ főbb
jellemzőinek felidézése.
A népességrobbanás és
népességfogyás problémáinak
áttekintése.
A migráció okainak feltárása
(a gazdasági bevándorlás és a
menekültkérdés esetében).
Válsággócok azonosítása
térkép segítségével (pl. KözelKelet, Ukrajna).

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A demokrácia
működése
Magyarországon

A magyar bel- és
külpolitika főbb
jellemzői

−
−

−
−
−
−

Magyarország és az
Európai Unió

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az Alaptörvény.
Fogalmak:
A hatalmi ágak és
közvetett és
intézményeik,
közvetlen
önkormányzati
demokrácia,
rendszer.
A választási rendszer. integráció, euró,
Európai Unió,
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb Európai Tanács,
fordulópontjai.
Európai Unió
Magyarország a
Tanácsa, Európai
NATO-ban.
Parlament, Európai
Közép-európai
Bizottság,
együttműködés: a
schengeni
visegrádi négyek.
Az európai integráció egyezmény.
főbb állomásai:
mélyítés és bővítés.
Személyek:
Az Európai Unió főbb Magyarország
szervei és működésük. miniszterelnökei a
Magyarország
rendszerváltoztatás
csatlakozásának
óta (a legalább
folyamata.
négy évig
Az együttműködés
hivatalban lévő
eredményei és
nehézségei.
kormányfők).
Nemzetek Európája
vagy föderatív
Kronológia: 1957 a
Európa?
római szerződés,
1992 a maastrichti
szerződés, 1999
Magyarország
belép a NATO-ba,
2004 Magyarország
belép az Európai
Unióba, 2012 az
Alaptörvény
bevezetése.
Topográfia:
Brüsszel.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
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Fejlesztési feladatok
−
−

−

−

−

−

Az Alaptörvény
fontosabb pontjainak
felidézése.
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb
eseményeinek
azonosítása különböző
források alapján.
A rendszerváltoztatás
óta parlamentbe jutott
fontosabb pártok
politikai profiljának és
céljainak áttekintése.
Magyarország nyugati
integrációjának
bemutatása a NATO
és az Európai Unió
működésének
ismeretében.
Eltérő álláspontok
bemutatása az Európai
Unió működésének
értékeléséről és
jövőjéről.
Érvelés a középeurópai
együttműködés
mellett.

–

–

A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus
Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző
nyomtatott és internetes források segítségével.
Vita az Európai Unió szerepéről életünkben.

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A határon túli
magyarok

−

−
−
−
−
−
A magyarországi −
nemzetiségek, a
magyarországi
−
cigányság
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politikai rendszerek
Fogalmak: kitelepítés,
változásai és hatásaik a
Beneš-dekrétum,
magyar kisebbség
lakosságcsere,
helyzetére.
falurombolás, kettős
Demográfiai jellemzők és
állampolgárság,
folyamatok.
diszkrimináció,.
Az asszimilációs politika
megnyilvánulásai.
Autonómia és kisebbségi
Személyek: Esterházy
jogok kérdése.
János, Márton Áron,
Anyanyelvű oktatás és
Tőkés László.
kultúra.
Magyarok a nagyvilágban –
Kronológia: 1944–
a szórványmagyarság.
1945 magyarellenes
A politikai rendszerek
atrocitások, 1990
változásai és hatásaik a
nemzetiségek helyzetére.
fekete március.
A cigányok/romák 20–21.
századi története.
Topográfia: Csúrog,
Demográfiai jellemzők és
Jarek, Duna-delta,
folyamatok.
Marosvásárhely,
Kulturális autonómia és
Székelyföld.
kisebbségi jogok a mai
Magyarországon.
Anyanyelvű oktatás és
kultúra.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A határon túli
magyar nemzeti
közösségek
küzdelmeinek
áttekintése
Trianontól
napjainkig.
A kisebbségben
élő magyarság
egy kiemelkedő
személyiségének
bemutatása.
A magyarországi
németek
kitelepítésének
felidézése
források alapján.
A magyarországi
romák
helyzetének,
problémáinak
bemutatása
napjainkban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–

–

Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság
létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az
adatokból.
Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének
intézményeiről a 21. században.
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Történelem – Négy évfolyamos kiemelt idegen nyelvi osztály
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel,
történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg
a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk
alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország
története áll.
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai,
illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget
is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket
elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit
figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és
méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó
jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat,
és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése.
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle
módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a
következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik
a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán
keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és
rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét.
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége
mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi
kérdések iránti érdeklődésre.
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik
hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt,
azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A
különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása
pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos
eligazodást.
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és
mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk
ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és
filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása
elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a
digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek
kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben.
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása
során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von
le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és
cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket
adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz
élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi
helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre
méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket,
társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző
magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti.
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem
tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli
a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az
egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó
emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek
teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek
kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló
felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy
a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként
szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is.
A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes
óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez
kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban
átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók.
A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki,
amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább
70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma
részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A
mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a
témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére.

A mindenkori törvényi környezethez igazodva kötelező két köznevelési témahét beépítése
a tanév rendjébe.
A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a
konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és
adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és
topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező
2873

elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok
teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények.
A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de
eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen
bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel.

A tanulók értékelése
Az egyéni értékelés különböző formái:
 Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi
dolgozat, projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése.
 Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása).
 Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték).
 Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása, melynek értékelése a tantestület
által elfogadott százalékok alapján történik.
85% − 100% jeles
70% − 84% jó
55% − 69% közepes
40% − 54% elégséges
0% − 39% elégtelen
– Évenként egy összegző, rendszerző feladatlap és esszé megírása.
A tanulók értékelésének főbb szempontjai:
– Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
– Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus
gondolatmenetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés.
– Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat,
következtetéseket megfogalmazni?
– Az általános és adott korszakhoz kapcsolódó történelmi fogalmak szakszerű és helyes
használata.
– Történelmi események, jelenségek, folyamatok, személyek elhelyezése időben és térben,
tájékozódás a történelmi térképen.
– Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. szöveges forrás-, kép-, film-, ábra-,
grafikon-, diagramelemzés) megoldása.
– Projektek (pl. tablók, házi dolgozatok, színielőadások, kiadványok, makettek, filmek, egyéb
digitális anyagok) egyéni vagy csoportos elkészítése.
– Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása,
tanulmányi
kirándulásokról,
múzeumlátogatásokról
készült
jegyzőkönyvek,
élménybeszámolók tartása.
Tantárgyi struktúra és óraszámok
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Tantárgy
Történelem
2
2
3
4
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9-12. évfolyam
A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események
ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat. Szerezzen mélyebb
ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon
azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális
téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek
révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás.
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül.
Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők szemléletes
bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a források
feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák
azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek
értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen
segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a
történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is,
amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek.
A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll.
A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák
részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több
általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor
az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló
európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar
történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez
hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország
sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken
alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet
történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos
cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a
határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó megismertetése.
A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése
után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az
iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású,
kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává
váljék.
A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli automatikusan
azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó folyamatai, jelenségei
vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó
mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai
korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé.
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A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak
magukba. A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a tanítása
minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak bevezetésére
a helyi tantervben.
Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a korábbi
tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai egységek
száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az
ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására,
továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére.
Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére,
illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is.
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó
fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért
valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott
középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az
idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek
ismerete és pontos helyesírása várható el.
A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény;
változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció.
Tartalmi kulcsfogalmak:
– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia,
parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, jog,
alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom;
– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, nemzet,
etnikum, identitás, életmód;
– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés;
– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció,
eszme/ideológia, világkép.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.)
ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

–

önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat
(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és
egyéb adatbázisok, filmek, keresők);
önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző
médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről
nyomtatott és digitális felületekről;
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–
–
–
–
–

tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és
szövegösszefüggés alapján;
képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli
egy forrás hitelességét;
képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból;
összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források
információival és megmagyarázza az eltérések okait;
képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására
vagy cáfolására.

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–

–
–
–
–
–
–

ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes
azokat időben és térben elhelyezni;
az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy
viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ
és készít;
össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok
jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit;
képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat;
felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a
magyar és európai történelem kölcsönhatásaira;
egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással.
a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani;
képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér
változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások
hátterének feltárásával.

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező
kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni;
fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján;
képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat;
össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;
képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;
képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni;
történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be;
történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi,
gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni;
megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni,
amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével,
állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le;
társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló
érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja
saját álláspontját.
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TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi
problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;
a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,
hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének
mozgatórugóiról;
önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről,
okairól és következményeiről;
önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és
személyekről;
képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések
levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;
a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni
azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően;
képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek,
események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők
szándékairól;
összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket;
képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely
általános szabályszerűség érvényesülését;
összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és
személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat;
feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket;
felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli
események, tényezők következményeiként alakultak ki.

9–10. évfolyam
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a magyar és
egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó
tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező
civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után
ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6.
évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré
témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és
kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére,
politikai modelljeire és világképére helyeződik.
Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek
jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem
eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, nemzetközi
összefüggésekbe ágyazva jelennek meg.
A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is változik.
A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az önállóan
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végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és
a problémaközpontú tárgyalási mód.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–
–
–

–
–

–
–
–
–

–

–

–

ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a római
állam működését, hatásukat az európai civilizációra;
felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit,
és bemutatja terjedésüket;
bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a
reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem,
illetve a vallásszabadság mellett;
képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó
birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat;
ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket és
tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek
kutatásainak főbb eredményeivel;
értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;
felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink
tetteit;
ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy a
magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás;
be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás
eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia
forradalom európai hatásáról;
összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a
Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció
megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc
jelentőségét;
ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a
kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit;
fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és
politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19.
század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái
között.

A 9. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 7 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Civilizáció és államszervezet az ókorban
Vallások az ókorban

Javasolt óraszám
13
5
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Hódító birodalmak
A középkori Európa
A magyar nép eredete és az Árpád-kor
A középkori Magyar Királyság fénykora
Két mélységelvű téma

6
12
14
15
7
72

Összes óraszám:
A 10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A kora újkor
A török hódoltság kora Magyarországon
A felvilágosodás kora
Magyarország a 18. században
Új eszmék és az iparosodás kora
A reformkor
A forradalom és szabadságharc
Két mélységelvű téma

Javasolt óraszám
12
10
8
10
6
12
8
6
72

Összes óraszám:

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:

Témák
A Közel-Kelet
civilizációi

A görög
civilizáció

–

–
–
–
–
–
–

Az athéni
demokrácia

–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az állam működése Fogalmak: öntözéses
az Óbabiloni
földművelés, fáraó, piramis,
Birodalom példáján. hieroglifa, ékírás, múmia,
Tudomány.
Akropolisz, filozófia, jósda,
A pénz megjelenése. olümpiai játékok,
városállam/polisz,
A görög anyagi
arisztokrácia, démosz,
kultúra öröksége.
demokrácia, népgyűlés,
A filozófia és a
sztratégosz, cserépszavazás,
történetírás.
rabszolga, patrícius,
A görög
plebejus, consul, senatus,
embereszmény.
dictator, néptribunus,
A hellenisztikus
császár, amfiteátrum,
kultúra elterjedése.
gladiátor, provincia, légió,
Arisztokratikus
limes, polgárjog.
köztársaság és
demokrácia.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

Az állam szerepének
bemutatása
Hammurapi
törvényeinek
elemzésén keresztül.
Az ókori civilizációk
jelentőségének és
kulturális hatásainak
felismerése.
Az ókori civilizációk
azonosítása térképen.
Az ókori civilizációk
kulturális és vallási
jellemzőinek
bemutatása.

–
–

A római
civilizáció

–

–
–

–
A római
köztársaság

–
–

–

Kleiszthenész és
Periklész.
Az athéni
államszervezet és
működése.
Római
városépítészet,
amfiteátrumok,
fürdők,
vízvezetékek és
utak.
A római jog néhány
máig élő alapelve.
A birodalom
kiterjedése és a
provinciák
(Pannónia).
A latin nyelv és írás
elterjedése.
A vérségi, a vagyoni
és a területi elv.
A római köztársaság
államszervezete és
működése.
Köztársaságból
egyeduralom:
Caesar és Augustus.

Személyek: Hammurapi,
Kleiszthenész, Periklész,
Platón, Arisztotelész,
Hérodotosz, Nagy Sándor,
Julius Caesar, Augustus.
Kronológia: Kr. e. 3000
körül – Kr. u. 476 az ókor,
Kr. e. 776 az első
feljegyzett olümpiai
játékok, Kr. e. 753 Róma
alapítása a hagyomány
szerint, Kr. e. 510 a
köztársaság kezdete
Rómában, Kr. e. 508
Kleiszthenész reformjai,
Kr. e. 5. sz. közepe az
athéni demokrácia
fénykora, Kr. e. 44. Caesar
halála, az ókori Izrael – Kr.
u. 70 Jeruzsálem
lerombolása,
Kr. u. 395 a Római
Birodalom kettéosztása.
Topográfia: Mezopotámia,
Babilon, Egyiptom, Nílus,
Olümpia, Athén,
Alexandria, Itália, Róma,
Római Birodalom,
Pannónia, Aquincum,
Savaria, Jeruzsálem.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A különböző
civilizációk közötti
különbségek
azonosítása.
Pannónia jelentősebb
városainak
azonosítása.
A római jog
alapelveinek
felidézése és
azonosítása.
Az athéni demokrácia
és a római köztársaság
működésének
bemutatása.
A Periklész-kori
athéni demokrácia
ellentmondásainak
feltárása.
A demokrácia és a
diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia melletti
érvek
megfogalmazása.
Az athéni demokrácia
összehasonlítása a
modern
demokráciával.
Caesar diktatúrája
előzményeinek,
okainak feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához.
Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése.
Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy
építményről.
Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről.
Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése.
Római kori emlékek felkeresése.

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
Politeizmus és –
monoteizmus
–
–
A
kereszténység
kezdete

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politeizmus
Fogalmak: politeizmus,
az ókori
monoteizmus, zsidó
Keleten.
vallás, Ószövetség/Héber
Görög és római
Biblia, Tízparancsolat
istenek.
próféta, jeruzsálemi
A zsidó
templom, diaszpóra,,
monoteizmus.
Messiás, keresztény
Jézus tanításai.
A páli fordulat. vallás, keresztség és
Keresztényúrvacsora, apostol,
üldözések, a
misszió, Biblia,
kereszténység
Újszövetség, evangélium,
elterjedése a
püspök, zsinat.
Római
Altémák

–
–
–

–

Birodalomban.
A
Szentháromságtan.

Személyek: Kheopsz,
Zeusz, Pallasz Athéné,
Ábrahám, Mózes, Jézus,
Szent Péter és Szent Pál
apostolok, Constantinus
Kronológia: a keresztény
időszámítás kezdete (Kr.
e. és Kr. u.), 313 a
milánói rendelet, 325 a
niceai zsinat.

Fejlesztési feladatok
–
–
–

–
–
–

–

–

A zsidó és a keresztény
vallások jellemzőinek
összehasonlítása.
A vallások a mindennapi
életre gyakorolt hatásainak
megállapítása.
A zsidó-keresztény
hagyományok európai
kultúrára gyakorolt
hatásának bemutatása.
Bibliai történetek, személyek
felidézése.
A kereszténység
terjedésének végigkövetése
térképen.
Az Ószövetség történelmi
szereplőinek, helyszíneinek
azonosítása bibliai idézetek
alapján.
Jézus életével és a
kereszténység terjedésével
kapcsolatos filmek/
filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és
zenei alkotások gyűjtése és
elemzése bibliai témákról.

Topográfia: Jeruzsálem,
Kánaán, Júdea, Izrael,
Palesztina, Betlehem.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról.
Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról.
Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján.
Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról.

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A nomád életmód,
Fogalmak:
harcmodor és
népvándorlás, hunok,
államszervezés.
ortodox, iszlám, Korán,
A népvándorlás.
kalifa.
A Hun Birodalom.
Személyek: Attila,
Az ókor vége
Justinianus, Mohamed,
Nyugaton: a Római
Birodalom összeomlása. Nagy Károly, I. Ottó.
Róma örökösei Európa
térképén.
Kronológia: 476 a
Mohamed tanításai és a Nyugatrómai Birodalom
Korán.
bukása, 622 Mohamed
Az iszlám kultúra
Medinába költözése,
jellegzetességei.
732 a poitiers-i csata.
Az Arab Birodalom és
az arab hódítás.
Az arab hódítás
Topográfia: Hun
feltartóztatása
Birodalom,
Európában: Poitiers,
Konstantinápoly,
Bizánc.
Bizánci Birodalom,
Mekka, Poitiers, Frank
Birodalom, Németrómai Császárság.

Témák
Egy eurázsiai
birodalom: a
hunok

–
–
–
–
–

Az Arab
Birodalom és
az iszlám

–
–
–
–

Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

A népvándorlás
irányainak és
résztvevőinek nyomon
követése térkép
segítségével a Kr. u.
4–8. sz. időszakában.
A sztyeppei állam
működésének,
sajátosságainak
bemutatása.
A kora középkori
Európa
államalakulatainak
azonosítása térképen.
Az iszlám vallás és az
arab terjeszkedés
közötti összefüggések
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése.
A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok
alapján.
Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról.

TÉMAKÖR: A középkori Európa
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A parasztság
világa

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A hierarchikus
Fogalmak: uradalom,
világkép.
földesúr, majorság,
Az uradalom.
jobbágy, robot,
A jobbágyok
kiváltság, rend, pápa,
kötelességei és
érsek, cölibátus,
jogai.
szerzetes, bencés rend,
Az önellátástól az
ferences rend, eretnek,
árutermelésig.
Éhínségek,
inkvizíció, kolostor,
járványok,
katolikus, szent, kódex,
felkelések.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

A középkor társadalmi,
gazdasági, vallási és
kulturális jellemzőinek
bemutatása.
A társadalmi csoportok
közötti jogi
különbségek
azonosítása.
Érvekkel alátámasztott
vélemény

Az egyházi rend

–

–
–
–
–
–

A nemesi rend

–

–
–
A polgárok
világa

–
–
–
–
–

Az egyházi
hierarchia, az
egyházi
intézményrendszer.
Az egyházszakadás
és a 11. századi
reform.
A szerzetesség.
Az eretnekség.
Kultúra és oktatás, a
középkori
egyetemek.
Román és gótikus
építészet – európai
és magyar példák.
Az uralkodói
hatalom és korlátai
(hűbériség,
rendiség).
Lovagi eszmény és
lovagi kultúra.
A keresztes
hadjáratok eszméje.
A középkori város
és lakói.
A város kiváltságai
(magyar példák
alapján).
A céhek.
A helyi és távolsági
kereskedelem.
A reneszánsz
építészet (európai és
magyar példák).

román stílus, gótikus
stílus, reneszánsz, lovag,
–
nemes, feudalizmus,
hűbériség, király, rendi
monarchia, keresztes
hadjáratok, polgár, céh. –
Személyek: Szent
Benedek, VII. Gergely,
Assisi Szent Ferenc,
Aquinói Szent Tamás,
Leonardo da Vinci,
Gutenberg, Dózsa
György.

–
–

–
Kronológia: 476–1492 a
középkor, 1054 az
–
egyházszakadás, 1347 a
nagy pestisjárvány.
–
Topográfia: Egyházi
Állam, Anglia,
Franciaország, levantei
kereskedelmi hálózat,
Velence, Firenze, Hanza
kereskedelmi hálózat,
Szentföld.
–

megfogalmazása a
középkor világáról.
A középkor társadalmi
berendezkedése és a
rendi szemlélet
értelmezése.
A jobbágyság jogainak
és kötelességeinek
rendszerezése.
Az egyház szerepének
áttekintése a középkori
Európában.
A középkori kolostori
élet bemutatása képi
vagy szöveges források
segítségével.
A nyugati és keleti
kereszténység
összehasonlítása.
A lovagi életmód
jellemzőinek
azonosítása.
A városok életének
bemutatása képek,
ábrák és szöveges
források alapján, kitérve
a zsidóság
városiasodásban játszott
szerepére, valamint az
antijudaista
törekvésekre.
A céhek működésének
jellemzése
források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről.
Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól.
Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról.
Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről.
A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost
bemutató ábrán.
Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel
hirdetése).

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
Magyar
őstörténet és
honfoglalás

Altémák
–

–
–
–
Az államalapítás

–

–

A magyar állam
megszilárdulása
az Árpád-korban

–
–
–
–
–
–
–

Az eredet kérdései,
a nyelvészet, a
régészet, a néprajz
és a genetika
eredményei.
A magyar
törzsszövetség az
Etelközben.
A honfoglalás okai
és menete.
A kalandozások – a
lovas-íjász
harcmodor.
Géza és I. (Szent)
István
államszervező
tevékenysége.
A
földbirtokrendszer
és a
vármegyeszervezet.
Az egyházszervezés.
Szent László, az
országépítő.
Könyves Kálmán
törvénykezési
reformjai.
A kül- és belpolitika
új irányai: III. Béla
uralkodása.
II. András kora: az
átalakuló
társadalom.
Újjáépítés a
tatárjárás után: IV.
Béla.
Az Árpádok európai
kapcsolatai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: finnugor,
törzs, fejedelem,
kabarok, vérszerződés,
honfoglalás, kettős
honfoglalás elmélete,
avarok, rovásírás,
kalandozások,
székelyek, vármegye,
egyházmegye, érsekség,
tized, nádor, ispán,
kancellária, kettős
kereszt, szászok, kunok,
tatárok/mongolok
Személyek: Álmos,
Árpád, az Árpád-ház,
Géza, I. (Szent) István,
Koppány, Szent Gellért,
Szent Imre, I. (Szent)
László, Könyves
Kálmán, III. Béla, II.
András, IV. Béla, Szent
Margit.
Kronológia: 895 a
honfoglalás, 907 a
pozsonyi csata,
997/1000–1038 I.
(Szent) István
uralkodása, 1222 az
Aranybulla, 1241–1242
a tatárjárás.

Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

–

–

A magyarság
eredetére vonatkozó
elméletek közötti
különbségek
megállapítása.
A mondák, a történeti
hagyomány és a
történettudomány
eredményeinek
megkülönböztetése.
A kalandozó
hadjáratok céljainak
azonosítása.
Géza fejedelem, I.
(Szent) István és IV.
Béla uralkodásának
jellemzése és
értékelése.
A kereszténység
felvétele és az
államalapítás
jelentőségének a
felismerése.
A korai magyar
történelmet és az
Árpád-kort
megjelenítő
legfontosabb kulturális
alkotások azonosítása.

Topográfia: Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpátmedence, Pannonhalma,
Esztergom,
Székesfehérvár, Buda,
Muhi, Erdély,
Horvátország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól,
valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével.
A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása.
Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről.
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–
–
–
–

–
–

Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.
Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből.
Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről.
A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében.
Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen.
A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán
törvényeinek elemzésével.

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az Anjouk

–

–
–
–
A török fenyegetés
árnyékában

–
–
–

–
–
Hunyadi Mátyás

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A királyi
Fogalmak: aranyforint,
hatalom újbóli
regálé, kapuadó, kilenced,
megszilárdítása
bandérium, perszonálunió,
I. Károly idején.
sarkalatos nemesi jogok,
A visegrádi
fő- és köznemes, szabad
királytalálkozó.
királyi város, bányaváros,
Az 1351-es
mezőváros, kormányzó,
törvények.
Nagy Lajos
szekérvár, végvár, szultán,
hadjáratai.
szpáhi, janicsár, rendkívüli
Az Oszmán
hadiadó, füstpénz, fekete
Birodalom.
sereg, zsoldos, Corvina,
Török hódítás a
Szent Korona, Szent
Balkánon.
Korona-tan, Képes krónika.
Luxemburgi
Zsigmond, a
közép-európai
Személyek: I. (Anjou)
uralkodó és a
Károly, I. (Nagy) Lajos,
török veszély.
Luxemburgi Zsigmond,
Hunyadi János, a
Hunyadi János, I.
politikus és
(Hunyadi) Mátyás.
hadvezér.
Hunyadi János
törökellenes
harcai.
Mátyás útja a
trónig.
A központosított
királyi hatalom.
Jövedelmek és
kiadások.
Birodalomépítő
tervek.
Aktív védelem a
török ellen.

Kronológia: 1301 az
Árpád-ház kihalása,1308. I.
Károly uralkodásának
kezdete, 1335 a visegrádi
királytalálkozó, 1351
I.(Nagy) Lajos törvényei,
1396 a nikápolyi csata,
1443–1444-es hosszú
hadjárat, 1444 a várnai
csata, 1453
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–
–

A 14–15. századi
magyar uralkodók
politikai
pályájának
felidézése.
Érvekkel
alátámasztott
vélemény
megfogalmazása
az egyes
személyek
cselekedeteiről,
döntéseiről.
A késő középkori
magyar állam és
az Oszmán
Birodalom főbb
összecsapásainak
felidézése.
Annak értékelése,
hogy az Oszmán
Birodalom
terjeszkedő
politikája milyen
hatást gyakorolt a
magyar
történelemre.
Mátyás hatalomgyakorlásának
jellemzése.
A reneszánsz
kultúra bemutatása
Mátyás
udvarában.

A magyar középkor
kulturális hagyatéka

–
–
–

–

Honfoglalás kori
leletek.
A Szent Korona.
Várak, királyi
udvar,
kolostorok,
templomok.
Magyar geszták,
krónikák és
szentek legendái.

Konstantinápoly eleste,
1456 a nándorfehérvári
diadal, 1458–90 Mátyás
uralkodása.

–

Topográfia: Visegrád,
Lengyelország, Csehország,
osztrák tartományok,
Nikápoly, Várna,
Nándorfehérvár, Kolozsvár,
Kenyérmező, Oszmán
Birodalom.

A 14–15. századi
magyar
történelmet
megjelenítő fontos
kulturális
alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján.
A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a
cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.)
Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott
források segítségével.
Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő
emlékeiről.
A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár,
Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása.
Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról.

TÉMAKÖR: A kora újkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A földrajzi
felfedezések

−

−

−

A korai
kapitalizmus

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A portugál és
Fogalmak: gyarmat,
spanyol
világkereskedelem,
felfedezések.
abszolutizmus, infláció,
A korai
manufaktúra, tőke, tőkés,
gyarmatosítás és
bérmunkás, kapitalizmus,
következményei.
bank, tőzsde, részvény,
A
világkereskedelem örökös jobbágyság,
kialakulása.
reformáció, protestáns,
Az abszolutizmus. evangélikus, református,
Az árforradalom.
anglikán, unitárius, vallási
A manufaktúrák.
türelem, ellenreformáció,
Bankok és tőzsdék.
katolikus megújulás,
Az európai
jezsuiták, barokk.
munkamegosztás
és következményei
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A felfedezők céljainak
és útjainak bemutatása
tematikus térképeken.
Információk gyűjtése a
kialakuló
világkereskedelem új
útvonalairól,
fontosabb termékeiről
és szereplőiről.
Az új
munkaszervezési
formák bemutatása és
összehasonlítása a
céhes iparral.
Az európai régiók
közötti gazdasági és

Reformáció
Európában és
Magyarországon

A reformáció
előzményei
(humanizmus és az
egyházi reform
igénye).
Luther és Kálvin
fellépése.
A protestáns
egyházak
megszerveződése
és a
protestantizmus
elterjedése.
A reformáció
eredményei
Magyarországon
Vallási
konfliktusok
Európában.
Etnikai
sokszínűség és
vallásbéke
Erdélyben.
A magyar
protestáns és
katolikus iskolák.
A katolikus
megújulás és a
barokk Európában
és
Magyarországon.

−

−
−

−

„Hitviták
tüzében”

−

−

−

−

Személyek: Kolumbusz
Kristóf, Vasco da Gama,
Ferdinánd Magellán,
Luther Márton, Kálvin
János, Károli Gáspár,
Pázmány Péter, Apáczai
Csere János, Habsburgdinasztia, V. Károly,
Loyolai (Szent) Ignác,
XIV. Lajos.
Kronológia: 1492-től az
újkor, 1492 Amerika
felfedezése, 1517 a
reformáció kezdete, 1545
a tridenti zsinat
megnyitása, 1568 a tordai
határozat,
1648 a vesztfáliai békék.
Topográfia:
Spanyolország, India,
London, Párizs/Versailles,
Sárospatak.

−

−

−

−

−

−

társadalmi
különbségek
felismerése.
A reformáció okainak
és következményeinek
bemutatása.
A katolikus és a
protestáns tanítások és
egyházszervezet
összehasonlítása.
A reformáció egyes
irányzatai terjedésének
nyomon követése
térképen.
Vallás és politika
összefonódásának
felismerése.
Az erdélyi vallási
türelem szerepének és
jelentőségének
felismerése.
A katolikus egyház
megújulási törekvései
és a barokk művészet
jellemzői közötti
párhuzam felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen.
Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről.
Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció,
kulturális hatások, irányzatok).
Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról
és hivatásukról.
Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci
Molnár Albert, Pázmány Péter).

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az ország három
részre szakadása

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A mohácsi csata és
közvetlen
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Fejlesztési feladatok
−

A török
hadjáratoknak és az

−
−
A két magyar állam −

−

A török kiűzése és
a török kor
mérlege

−
−

−

előzményei, a kettős
királyválasztás.
Az ország három
részre szakadása.
A várháborúk és az
új végvárrendszer.
A Magyar Királyság
a Habsburg
Birodalomban: rendi
és abszolutista
törekvések,
konfliktusok.
Az Erdélyi
Fejedelemség
viszonylagos
önállósága és
aranykora.
Magyarország az
európai
munkamegosztásban.
Háborús békeévek:
másfél évszázad
hódoltság és az
ország pusztulása.
A török kiűzése.

Fogalmak: rendi
országgyűlés,
hajdúszabadság.
Személyek: I. Szulejmán,
II. Lajos, (Szapolyai)
János, I. Ferdinánd, Dobó
István, Zrínyi Miklós (a
szigetvári hős), Báthory
István, Bocskai István,
Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós (a költő és
hadvezér), I. Lipót,
Savoyai Jenő.

−

−

Kronológia: 1526 a
mohácsi csata, 1541 Buda
−
eleste, 1552 Eger
védelme, 1566 Szigetvár
eleste, 1664 a vasvári
béke, 1686 Buda
−
visszafoglalása, 1699
karlócai béke.
Topográfia: Mohács,
Kőszeg, Eger, Szigetvár,
Habsburg Birodalom,
Erdélyi Fejedelemség,
Hódoltság, Magyar
Királyság (királyi
Magyarország), Pozsony,
Gyulafehérvár, Bécs.

ország három
részre
szakadásának
bemutatása
térképeken.
A végvári élet
felidézése
különböző források
(képek, irodalmi
alkotások és
filmek) alapján.
A három részre
szakadt ország
gazdasági
lehetőségeinek és
szerepének
értelmezése adatok,
grafikonok,
diagramok alapján.
A török hódoltság
hosszú távú
hatásainak
azonosítása.
A 16-17. századi
magyar történelmet
megjelenítő fontos
kulturális alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

−
−

A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján.
Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós).
Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről.
Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen.
A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen.
A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése.
Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák).

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
A
felvilágosodás

−

−
−
A brit
−
alkotmányos
monarchia és az
amerikai
−
köztársaság
működése
A francia
forradalom és
hatása

−

−
−

Altémák
Tapasztalat és
értelem − a
felvilágosodás új
világképe.
A felvilágosodás
államelméletei.
A szabad verseny
elmélete.
A parlamentáris
rendszer:
parlament és
kormány.
Az elnöki
rendszer:
kongresszus és
elnök.
A forradalom
kitörése és az
Emberi és
polgári jogok
nyilatkozata.
A jakobinus
diktatúra.
Napóleon
birodalma: a
polgári
berendezkedés
exportja.

Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Fogalmak: felvilágosodás,
− A középkor és a
felvilágosodás
jogegyenlőség, hatalmi ágak
világképének
megosztása, népfelség,
összehasonlítása.
társadalmi szerződés, szabad
− A felvilágosodás
verseny, alkotmány,
államelméleteinek
alkotmányos monarchia, elnök,
összehasonlítása
miniszterelnök, felelős kormány,
különböző
szempontok
cenzus, általános választójog,
alapján.
forradalom, diktatúra, jakobinus,
−
A brit és az
Szent Szövetség.
amerikai
államszervezetet
Személyek: Nikolausz
bemutató ábrák
Kopernikusz, Isaac Newton,
értelmezése.
Charles Louis Montesquieu,
− Az Emberi és
polgári jogok
Jean-Jacques Rousseau, Adam
nyilatkozatában
Smith, George Washington,
megjelenő
Maximilien Robespierre,
felvilágosult elvek
Bonaparte Napóleon.
azonosítása.
− A forradalmi
Kronológia: 1689 a
gondolat és a
Jognyilatkozat, 1776 a
legitimitás
eszméjének
Függetlenségi nyilatkozat, 1789
értelmezése,
a francia forradalom, 1804–
azonosítása.
1814/1815 Napóleon
császársága, 1815 a waterlooi
csata.
Topográfia: Nagy-Britannia,
Amerikai Egyesült Államok,
Párizs, Oroszország, Waterloo.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához.
Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól.
Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól.
Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól.

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A Rákóczi−
szabadságharc

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Magyarország a
Fogalmak: kuruc,
Habsburg
labanc,
Birodalomban.
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Fejlesztési feladatok
−

A Rákóczi-szabadságharc
céljainak és

−
−
−
Magyarország −
újranépesülése
és
újranépesítése
−
−
A felvilágosult
abszolutizmus
reformjai

−
−
−
−

A szabadságharc
okai és céljai.
A szabadságharc
politikai és katonai
fordulópontjai.
A szatmári béke
kompromisszuma.
A belső vándorlás, a
szervezett betelepítés
és az öntevékeny
betelepülés.
A többnyelvű és
többvallású ország.
Gazdaság és
életmód.
A Pragmatica
Sanctio.
A felvilágosult
abszolutizmus céljai.
Mária Terézia:
együttműködés és
reform.
II. József
reformpolitikája és
kudarca.

szabadságharc,
trónfosztás,
amnesztia,
felvilágosult
abszolutizmus, kettős
vámhatár, úrbéri
rendelet, Ratio
Educationis, türelmi
rendelet,
nyelvrendelet.
Személyek: II.
Rákóczi Ferenc,
Mária Terézia,
II. József.
Kronológia: 1703–
1711 a Rákócziszabadságharc, 1711
a szatmári béke,
1740–1780 Mária
Terézia uralkodása,
1780–1790 II. József
uralkodása.

−

−

−

−
−
−

eredményeinek
összevetése.
A szabadságharc katonai
történetének felidézése
térképek, képek és
szöveges források
segítségével.
Magyarország
újranépesülésének és a
folyamat eredményének
értelmezése tematikus
térképek segítségével.
A felvilágosult
abszolutizmus eszmei és
politikai hátterének,
valamint eredményeinek
azonosítása.
Mária Terézia és II. József
politikájának
összehasonlítása.
II. József személyiségének
bemutatása, uralkodásának
mérlege, értékelése.
A 18. századi
Magyarország legfőbb
kulturális eredményeinek
azonosítása.

Topográfia:
Temesvár,
Határőrvidék,
Poroszország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására.
Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról.
Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal
kapcsolatban.
− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen.
− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen.
− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről.
− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete
alapján.

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák

Altémák

Liberalizmus, −
nacionalizmus és
konzervativizmus −
−

Az ipari
forradalom
hullámai

−
−
−
−
−

Liberalizmus: jogegyenlőség
és alkotmányosság.
Nacionalizmus: nemzetépítés
és nemzetállam.
Konzervativizmus: szerves
reform és a forradalom
elutasítása.
Az első hullám: textilipar,
bányászat, kohászat.
A közlekedés forradalma.
A második hullám:
elektronika és vegyipar.
A gyár és a futószalag.
Az ipari forradalmak
társadalmi és környezeti
hatásai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: liberalizmus, −
nacionalizmus,
nemzetállam,
konzervativizmus,
reform, ipari
forradalom,
munkanélküliség,
−
tömegtermelés,
szegregáció.
Személyek: James Watt,
Thomas Edison, Henry
Ford.
Topográfia:
Manchester, New York.

−

−

−

Fejlesztési
feladatok
A 19. század
politikai
eszméinek
azonosítása
szöveges
források
alapján.
Az iparosodás
hullámainak
azonosítása és
összevetése.
Egy ipari
nagyváros
életkörülményeinek
jellemzése.
Az ipari
forradalmak
ökológiai
következményeinek
azonosítása.
A 19. századi
demográfiai
változások
okainak
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése.
Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól.
Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról.
− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása.

TÉMAKÖR: A reformkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A politikai élet
színterei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Habsburg
Fogalmak: alsó- és
−
Birodalom és
felsőtábla,
Magyarország.
érdekegyesítés,
A rendi
közteherviselés,
országgyűlés és a
jobbágyfelszabadítás, −
megyerendszer.
örökváltság.
A reformkori
Pest-Buda.
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Fejlesztési feladatok
A jobbágykérdés és
megoldási javaslatainak
értelmezése szövegek és
adatok alapján.
A nyelvkérdés és a nemzetté
válás bemutatása különböző
források segítségével. (Pl.
magyar államnyelv, a

−

A reformkor fő
kérdései

−

−

−

−

A nyilvánosság
megteremtése,
politika és kultúra.
A magyar nyelv
ügye és a
nemzetté válás.
A jobbágykérdés:
örökváltság,
kárpótlás.
A polgári
alkotmányosság
kérdése.
Széchenyi és
Kossuth
programja és
vitája.

Személyek: József
nádor, Klemens
Metternich,
Wesselényi Miklós,
Széchenyi István,
Kölcsey Ferenc,
Deák Ferenc,
Kossuth Lajos, Ganz
Ábrahám.
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor,
1830 a Hitel
megjelenése, 1844
törvény a magyar
államnyelvről.

−

−

−

−
Topográfia: PestBuda.

zsidóság nyelvváltása, Lőv
Lipót)
A polgári alkotmányosság
programjának bemutatása
politikai írások,
országgyűlési felszólalások
és ábrák alapján.
Széchenyi és Kossuth
társadalmi hátterének,
egyéniségének,
álláspontjának és
eredményeinek összevetése.
A nemzeti kultúra és a kor
politikai törekvései közötti
kapcsolatok azonosítása
példák alapján.
A reformkor legfőbb
kulturális eredményeinek,
alkotásainak azonosítása
különböző típusú források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről.
Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól.
Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról
a főbb vitakérdésekben.
A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és
más szöveges forrásokban.

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom
céljai és
eredményei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Az európai
Fogalmak: márciusi ifjak,
− A reformkori
forradalmi
elképzeléseknek, a
sajtószabadság, cenzúra,
hullám és
forradalom
áprilisi törvények,
március 15.
követeléseinek és az
népképviseleti országgyűlés,
Az első magyar
áprilisi törvényeknek
politikai nemzet, nemzetiség,
polgári
az összehasonlítása.
honvédség, Függetlenségi
alkotmány: az
− A forradalom
nyilatkozat.
áprilisi
eseményeinek
törvények.
felidézése források
A Batthyánysegítségével.
Személyek: Petőfi Sándor,
kormány
Batthyány Lajos, Görgei Artúr, − A szabadságharc
tevékenysége.
néhány döntő
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A
szabadságharc
főbb
eseményei és
kiemelkedő
szereplői

−

Harc a
dinasztiával és a
vele szövetkező
nemzetiségekkel.
− A tavaszi
hadjárat.
− A Függetlenségi
nyilatkozat,
kísérlet az önálló
állam
megteremtésére.
− A
szabadságharc
leverése és a
megtorlás.

Bem József, Klapka György,
Ferenc József, Julius Haynau.
−
Kronológia: 1848. március 15.
a pesti forradalom, 1848.
április 11. az áprilisi
törvények, 1848. szeptember
−
29. a pákozdi csata, 1849.
április–május a tavaszi
hadjárat, 1849. április 14. a
Függetlenségi nyilatkozat,
1849. május 21. Buda
visszavétele, 1849. augusztus
13. a világosi fegyverletétel,
−
1849. október 6. az aradi
vértanúk és Batthyány
kivégzése.
Topográfia: Pákozd,
Debrecen, Isaszeg, Világos,
Komárom, Arad.

−

csatájának bemutatása
térképek, beszámolók
alapján.
A szabadságharc
néhány kiemelkedő
szereplőjének, illetve
vértanújának
bemutatása.
A nemzetiségek és a
kisebbségek
részvételének (pl.
németek, szlávok, és
zsidók) bemutatása a
szabadságharcban és
az azt követő
megtorlás során.
A forradalom és a
szabadságharc
eredményeinek
értékelése.
A magyar forradalom
és szabadságharc
elhelyezése az európai
környezetben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen.
Vita a szabadságharc vereségének okairól.
Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.
A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi
szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése.
Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc
nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből.

11–12. évfolyam
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási
kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a
középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek
hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez.
Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések,
jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –
, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabályozhatnak.
Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel.
Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú
megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb
fejlesztésre adnak lehetőséget.
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A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola
befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb
közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor
kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről;
fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb
fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20.
század egészére gyakorolt hatását;
bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit;
példákat tud hozni a háborús helytállásra;
képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország
felbomlásához vezettek;
tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az
ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait,
felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát;
össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák
segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit;
képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait,
ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német
megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság
szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát;
össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai
és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a
gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását;
bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az
1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli
a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét;
bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti
régió helyzetét és jelentőségét;
ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a
globális világ folyamataiban;
bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól
napjainkig;
ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét;
ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a
magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi
együttműködésére;
ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét.
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A 11. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
A dualizmus kori Magyarország
A nagy háború
Az átalakulás évei
A két világháború között
A Horthy-korszak
A második világháború
A két világrendszer szembenállása
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
8
15
14
13
10
14
18
8
8
108

A 12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 120 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Háborútól forradalomig
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A kádári diktatúra
A kétpólusú világ és felbomlása
A rendszerváltoztatás folyamata
A világ a 21. században
Magyarország a 21. században
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
Ismétlés, felkészülés az érettségire
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
13
10
15
10
10
8
10
8
28
8
120

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A szocializmus és
a
munkásmozgalom

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Szocializmus:
Fogalmak:
társadalmi egyenlőség
polgárháború, polgári
és tulajdonviszonyok.
állam, szakszervezet,
A Kommunista
társadalombiztosítás,
kiáltvány.
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Fejlesztési feladatok
−

A nemzetállam
fogalmának
értelmezése
politikai, gazdasági

−
−
−
−

A polgári
nemzetállam
megteremtése
(Németország,
Amerikai
Egyesült
Államok, Japán)

−
−
−

Szakszervezetek és
munkáspártok.
Szociáldemokrácia és
kommunizmus.
Keresztényszocializmus.
A nemzeti egység
megteremtése (politika,
gazdaság, kultúra).
Alkotmányosság és
választójog.
Jogegyenlőség és
emancipációs
törekvések.
A polgári állam
kiépítése.

monopólium,
szocializmus,
szociáldemokrácia,
kommunizmus,
keresztényszocializmus,
proletárdiktatúra,
osztályharc, cionizmus,
emancipáció.
Személyek: Abraham
Lincoln, Otto von
Bismarck, Karl Marx.

−

−

és kulturális
szempontokból.
A polgári állam
feladatköreinek és
eredményeinek
azonosítása.
A kommunista, a
szociáldemokrata
és a
keresztényszociális
eszmék azonosítása
és
összehasonlítása.

Kronológia: 1861–1865
az amerikai
polgárháború, 1868 a
Meidzsi-restauráció,
1871 Németország
egyesítése.
Topográfia:
Németország, Japán.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi
hatásairól.
Táblázat készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek,
lehetőségeinek összevetéséről.
Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre.
Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült
Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen.

TÉMAKÖR: A dualizmus kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kiegyezés és a −
dualizmus
−
rendszere
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A kiegyezés és okai.
Fogalmak: emigráció,
− A kiegyezés
A közös ügyek
passzív ellenállás,
értékelése egykorú
rendszere.
kiegyezés, közös ügyek,
szempontok szerint,
A magyar
közjogi kérdés, húsvéti
illetve másfél
államszervezet.
cikk, dualizmus, nyílt és
évszázados
A pártrendszer, a
titkos szavazás,
történelmi távlat
választójog és a
Szabadelvű Párt,
nézőpontjából.
véderőviták.
Függetlenségi Párt,
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A nemzeti és
nemzetiségi
kérdés, a
cigányság
helyzete

−
−

−
−
−

−

Az ipari
−
forradalom −
Magyarországon −
−
−
Társadalom és −
életmód a
dualizmus
−
korában
−
−
−
−

A politikai nemzet
koncepciója.
A horvát-magyar
kiegyezés és a
nemzetiségi törvény.
Asszimiláció és
anyanyelvhasználat.
Autonómiatörekvések és
irredenta mozgalmak.
Zsidó emancipáció, a
zsidóság részvétele a
modernizációban,
polgárosodás és a
középosztály kérdése.
Cigányok/romák a
dualizmus kori
Magyarországon.
A gazdasági kiegyezés.
A vasútépítés.
Állami
gazdaságpolitika.
Mezőgazdaság és
élelmiszeripar.
Modernizálódó ipar.
Demográfiai robbanás
és urbanizáció.
Kivándorlás Európából
és Magyarországról.
A földkérdés és a vidék.
A nagyvárosi életforma:
Budapest a világváros.
Oktatás és kultúra.
Életmód és szórakozás.

Magyarországi
Szociáldemokrata Párt,
népességrobbanás,
urbanizáció,
kivándorlás, dzsentri,
népoktatás, Millennium,
asszimiláció,
autonómia.

−

Személyek: Andrássy
Gyula, Eötvös József,
Baross Gábor, Tisza
Kálmán, Wekerle
Sándor, Tisza István,
Semmelweis Ignác,
Weiss Manfréd.

−

−

−

Kronológia: 1848/1867–
1916 Ferenc József
uralkodása, 1867 a
kiegyezés, 1868 a
horvát-magyar
kiegyezés, a nemzetiségi −
törvény, a népiskolai
törvény, 1873 Budapest
egyesítése, 1896 a
Millennium.
Topográfia: Budapest,
Osztrák-Magyar
Monarchia, Fiume.

−

A dualizmus
államszervezetét
bemutató ábra
értelmezése.
A dualizmus kora
kiemelkedő szereplői
életútjának
áttekintése,
értékelése.
A dualizmus kori
nemzetiségi kérdés
elemzése szöveges
források, adatsorok
és etnikai térképek
segítségével.
A dualizmus kori
társadalmi és
gazdasági változások
elemzése, értékelése
adatsorok, szöveges
és képi források
segítségével.
A dualizmus
legkiemelkedőbb
gazdasági és
kulturális
teljesítményeinek
azonosítása
különböző
forrásokban.
A zsidók és németek
szerepe a
polgárosodásban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról.
Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról.
A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük táblázatos összefoglalása.
A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok
közös megtekintése).
− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén.
− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól.
− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára.
− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata
szemszögből.
− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra.
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TÉMAKÖR: A nagy háború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az első
világháború
előzményei

−
−
−
−

Az első
világháború

−
−
−

Az első
világháború
jellemzői és
hatása

−
−
−
−

Magyarország a −
világháborúban
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A gyarmatosítás okai
Fogalmak:
és céljai.
villámháború, front,
Az imperializmus – a állóháború,
terjeszkedő tőke.
hátország, antant,
Nagyhatalmi érdekek
központi hatalmak,
és konfliktusok.
hadigazdaság,
Az Osztrák-Magyar
Monarchia helyzete – hadifogság.
balkáni konfliktusok.
A világháború
Személyek: II.
kitörése.
Vilmos, II. Miklós,
A hadviselő felek és a
IV. Károly.
frontok.
Oroszország és a
Kronológia: 1914.
központi hatalmak
összeomlása.
június 28. a
Az állóháború és az
szarajevói
anyagcsata.
merénylet, 1914–
A hadigazdaság és a
1918 az első
háborús propaganda.
világháború.
A hagyományos
világrend felbomlása.
A nők helyzetének
megváltozása.
Magyar frontok, nagy
csaták.
Az antant ígéretei a
Monarchia
nemzetiségeinek.
Magyar hősök a
világháborúban.
A hátország.
A magyar hadifoglyok
sorsa.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Topográfia: Brit
−
Birodalom,
Szarajevó,
Doberdó, Románia,
Szerbia,
−
Olaszország.

A gyarmati terjeszkedést,
valamint az első
világháború előtti
feszültségeket bemutató
ábrák, térképek és
adatsorok elemzése,
értelmezése.
Az első
világháború frontjainak
azonosítása, bemutatása
térképeken.
Az első világháború
jellegzetességeinek
azonosítása ábrákon,
adatsorokon, képi és
szöveges forrásokban.
A front és a hátország
körülményei, valamint a
háború okozta szenvedések
felidézése korabeli
beszámolók, emlékiratok,
naplók alapján.
A háború kimenetelének
értékelése a két hatalmi
tömb erőviszonyainak és
lehetőségeinek tükrében.
A nagy háború
világpolitikára gyakorolt
hosszú távú
következményeinek
felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű
ábrán.
Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról.
Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ
született” c. kiállítás).
A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős
életének feltárása.
Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények,
jelenségek).
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−

Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák
gyűjtése és elemzése.
− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból.

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Szocialista és
−
nemzeti törekvések:
a birodalmak
bomlása
−

−
−
Az Osztrák-Magyar −
Monarchia és a
történelmi
Magyarország
−
szétesése
−

A
tanácsköztársaság
és az
ellenforradalom

−
−
−
−

A Párizs környéki
békék

−

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A történelmi
Fogalmak: bolsevik,
monarchiák bukása
szovjet, örmény
(Oroszország,
népirtás,
Németország,
egypártrendszer,
Oszmán Birodalom).
Kommunisták
Forradalom és
Magyarországi Pártja
kommunista
(KMP),
hatalomátvétel
Oroszországban.
tanácsköztársaság,
Az újraszülető
vörösterror, LeninLengyelország.
fiúk, ellenforradalom,
Az olasz fasizmus.
fehér különítményes
A Monarchia és a
megtorlások, “vörös
történelmi
térkép,” kisantant,
Magyarország
jóvátétel,
bomlása.
A forradalmi
Népszövetség,
átalakulás kísérlete és kisebbségvédelem,
kudarca.
revízió, Rongyos
Cseh és román
Gárda.
támadás, a fegyveres
ellenállás kérdése.
Személyek: Kemal
A kommunista
hatalomátvétel.
Atatürk, Vlagyimir I.
A proletárdiktatúra és Lenin, Woodrow
a vörösterror.
Wilson, Georges
Az északi hadjárat és
Clemenceau, Benito
a tanácsköztársaság
Mussolini, Károlyi
veresége.
Mihály, Kun Béla,
Az ellenforradalom
Horthy Miklós,
győzelme.
A nagyhatalmi
Apponyi Albert.
érdekek
érvényesítése: az új
Kronológia: 1917 a
világrend kialakítása.
bolsevik
Az önrendelkezés
hatalomátvétel, 1918.
elve és a hatalmi
október 31. forradalom
érdekek gyakorlata.
Jóvátétel, hadseregMagyarországon,
korlátozás,
1919. március –
határváltozások.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

−
−

Közép-Európa első
világháború előtti és
utáni térképének
összehasonlítása, a
területi változások
azonosítása és
indoklása.
A bolsevik
hatalomátvétel és a
lenini
proletárdiktatúra
működésének
bemutatása és
értékelése források
alapján.
Magyarország
megszállásának
áttekintése térképek,
szöveges források
segítségével.
A Károlyi-időszak
kormányzati
tevékenységének
értékelése.
A magyarországi
proletárdiktatúra
működésének
elemzése források
alapján.
Az első világháborút
követő területi és
etnikai változások
áttekintése térképen.
A trianoni
békediktátum
okainak feltárása.
A trianoni
békediktátum
értékelése a győztes
hatalmak középeurópai

−
A trianoni
békediktátum

−
−
−

−
−
−

A szétszabdalt középeurópai régió.
A magyar ügy a
békekonferencián.
A magyar delegáció
érvei.
Az ezeréves
Magyarország
felosztása, a döntés
tartalmi elemei.
Az önrendelkezési elv
megsértése
A békediktátum
etnikai és gazdasági
következményei.
Az ellenállás példái:
székely hadosztály,
Balassagyarmat,
Sopron.

augusztus. a
tanácsköztársaság,
1920. június 4. a
trianoni békediktátum.
Topográfia:
Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék, Burgenland,
Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Ausztria,
trianoni
Magyarország.

−

−

−

politikájának
tükrében.
A trianoni
békediktátum
területi, népességi,
gazdasági és katonai
következményeinek
bemutatása szöveges
és képi források,
ábrák és adatsorok
segítségével.
A trianoni határok
végigkövetése, a
határmegvonás
konkrét okainak
feltárása.
A vesztes hatalmak
területi
veszteségeinek
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről.
Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror,
román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda).
Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt területeknek az ezeréves magyar kultúrában
betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek,
művészeti alkotások, intézmények).
Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata,
elemzése.
A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása.

TÉMAKÖR: A két világháború között
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kommunista
Szovjetunió

−
−
−

A Nyugat és a
gazdasági
világválság

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A totális diktatúra Fogalmak: totális állam,
− A sztálini
és a pártállam
Szovjetunió
többpártrendszer,
kiépítése.
működésének
egypártrendszer, személyi
A tervgazdaság és
bemutatása és
kultusz, koncepciós per,
a kollektivizálás.
értelmezése
GULAG, holodomor,
A terror eszközei
szöveges, képi
államosítás, kollektivizálás,
és áldozatai.
források, adatsorok,
kulák, tervgazdaság,
A tőzsde, a
ábrák segítségével.
hitelezés és a
piacgazdaság, New Deal,
− A világgazdasági
világkereskedelem fasizmus,
válság és a rá adott
összeomlása.
válaszok bemutatása.
nemzetiszocializmus,
A
munkanélküliség.
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−
A
−
nemzetiszocialista
Németország
−
−
−

Állami
beavatkozás a
gazdaságba.
A
nemzetiszocialista
ideológia és
mozgalom.
A totális állam
kiépítése.
A terror eszközei.
Terjeszkedés a
háború előtt.

fajelmélet, antiszemitizmus, −
Führer, SS, Anschluss.
Személyek: Joszif V.
Sztálin, Adolf Hitler.
Kronológia: 1922 a
Szovjetunió létrejötte, 1929
−
a gazdasági világválság
kezdete, 1933 a náci
hatalomátvétel, 1938 az
Anschluss, a müncheni
konferencia.

A nemzetiszocialista
Németország
működésének
bemutatása és
értelmezése
szöveges, képi
források, adatsorok
és ábrák
segítségével.
A totális diktatúrák
ideológiáinak és
működésének
összehasonlítása,
érvelés a totális
diktatúrák ellen.

Topográfia: Szovjetunió,
Kolima-vidék, Leningrád
(Szentpétervár), Moszkva,
Berlin.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

−

Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror
megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek).
Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól.
Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra
szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján.
Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO,
koncentrációs táborok stb.).
Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német
választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült
Államokban 1929-1937 között).
A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és
értelmezése.

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Talpra állás
Trianon után

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A király nélküli
Fogalmak:
− A magyarországi
alkotmányos királyság. kormányzó, Egységes
korlátozott
A korlátozott
parlamentarizmus
Párt, numerus
parlamentarizmus
rendszerének
clausus, pengő,
rendszere a
értékelése.
Magyar Nemzeti
konszolidáció
Bank, Szent István-i
szolgálatában.
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−
−
A 1930-as évek
Magyarországa

−
−
−
−
−
−

A gazdaság
szerkezetváltása az
1920-as években.
A klebelsbergi oktatásés kultúrpolitika
eredményei.
A válság és hatása.
A belpolitika
irányváltásai.
Életmód és
társadalom.
A földkérdés.
Tudomány és művészet
a két világháború
között.
A külpolitika irányai és
lehetőségei – a revízió
első eredményei.

állameszme, magyar
népi mozgalom,
nyilasok.

−

Személyek: Bethlen
István, Teleki Pál,
Klebelsberg Kunó,
Gömbös Gyula,
Weiss Manfréd,
Szent-Györgyi
Albert.

−

Kronológia: 1920–
1944 a Horthyrendszer, 1921–31
Bethlen
miniszterelnöksége,
1938 az első bécsi
döntés, 1939
Kárpátalja
visszacsatolása.

−

−

−

A korabeli politikai
berendezkedés
összehasonlítása más
(közép-) európai
országokéval.
A bethleni gazdasági
konszolidáció
folyamatának és
eredményeinek
áttekintése képek,
ábrák és adatsorok
alapján.
A magyarországi
politikai irányzatok
azonosítása szöveges
források alapján.
Szöveges források
olvasása és
értelmezése a
Horthy-korszak főbb
társadalmi
kérdéseiről (pl.
oktatás, társadalmi
mobilitás,
antiszemitizmus,
földkérdés).
A magyar
külpolitika céljainak,
lehetőségeinek és a
revízió
eredményeinek
értékelése, elemzése
térkép és statisztikai
adatok alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen,
Teleki).
Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben.
A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. Csepeli
Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.).
Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris
rendszeréről.

TÉMAKÖR: A második világháború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A
tengelyhatalmak
sikerei

−

−
−
−
A szövetségesek
győzelme

−

Magyarország a
második
világháborúban:
mozgástér és
kényszerpálya

−

−

−
−
−
−

A holokauszt

−

−
−

−
−
−
A második
világháború
jellemzői

−
−
−
−

Közép-Európa
felosztása
(MolotovRibbentrop
paktum): német és
szovjet megszállás.
Nyugat-Európa
lerohanása.
Német támadás a
Szovjetunió ellen.
Japán támadás az
Egyesült Államok
ellen.
A keleti és a
nyugati front.
A csendes-óceáni
hadszíntér.
A területi revízió
lépései.
A fegyveres
semlegesség.
A Szovjetunió
elleni háború.
A Don-kanyar.
A német megszállás
és következményei.
Az „Endlösung”
programja, a
Wannsee-i
konferencia.
Koncentrációs és
megsemmisítő
táborok.
Deportálások,
kísérlet a zsidóság
és a cigányság
megsemmisítésére
Európában.
A magyarországi
zsidótörvények.
A magyar
holokauszt.
Felelősség és
embermentés.
A villámháború és
következményei.
Háborús bűnök és a
polgári lakosság
elleni terror.
Az ellenállás
formái.
A háború utáni
számonkérések és a
nürnbergi per.

Fogalmak: Molotov–
Ribbentrop-paktum,
tengelyhatalmak,
szövetségesek, totális
háború, kiugrási kísérlet,
zsidótörvények,
munkaszolgálat, gettó,
deportálás,
koncentrációs tábor,
haláltábor, népirtás,
holokauszt, partizán,
Vörös Hadsereg, jaltai
konferencia, háborús
bűn, malenkij robot.
Személyek: Franklin D.
Roosevelt, Winston
Churchill, Charles de
Gaulle, Bárdossy
László, Kállay Miklós,
Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Edmund
Veesenmayer, Szálasi
Ferenc, Raoul
Wallenberg, Salkaházi
Sára, Apor Vilmos,
Sztehlo Gábor, Richter
Gedeon.
Kronológia: 1938 az
első zsidótörvény, 1939
a második zsidótörvény,
1939–45 a második
világháború, 1939.
szeptember 1.
Lengyelország
lerohanása, 1940 a
második bécsi döntés,
1941. április Jugoszlávia
megtámadása, 1941.
június 22. a Szovjetunió
megtámadása; 1941.
június 27. Magyarország
deklarálja a hadiállapot
beálltát, 1941. december
7. Pearl Harbor
bombázása, 1941 a
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− A tengelyhatalmak 1939

−
−

−

−

−

−

−
−

előtti terjeszkedésének
végigkövetése és
értelmezése térkép
alapján.
A második világháború
főbb eseményeinek
azonosítása térképeken.
A második világháború
jellegzetességeinek
bemutatása ábrák,
adatsorok, képi és
szöveges források
alapján.
A magyar területi revízió
megvalósulásának
bemutatása térképek,
képek, szöveges források
és adatsorok alapján.
A magyar háborús
szerepvállalás
legfontosabb
eseményeinek és az
ország veszteségeinek
bemutatása térképeken,
képi és szöveges források
segítségével (pl. Donkanyar, Árpád-vonal,
tordai ütközet, Budapest
ostroma).
A magyar szellemi és
kulturális élet II.
világháború idején
bekövetkező
veszteségeinek (híres
magyar tudósok,
művészek származásuk
vagy politikai nézeteik
miatti emigrációja)
értékelése.
A holokauszt
folyamatának áttekintése
képi források és szöveges
visszaemlékezések
feldolgozásával.
A nyilas terror
áttekintése források
alapján.
A tömeges deportálások
és a szovjet
megszállás jellemzőinek
és következményeinek
áttekintése képi és

Az ország
pusztulása,
deportálások a
GULAG-ra

−
−
−
−

−

A kiugrási kísérlet
és a nyilas uralom.
A magyarországi
hadszíntér,
Budapest ostroma.
Megszabadulás és
szovjet megszállás.
Az ország
kifosztása, szovjet
deportálások és
tömeges erőszak.
A határon túli
magyarok
jogfosztása,
megtorlások
(délvidéki
vérengzés,
kárpátaljai
deportálás,
felvidéki
jogfosztás).

harmadik zsidótörvény,
1943. január vereség a
Donnál, 1943. február a
sztálingrádi csata vége,
1944. március 19.
Magyarország német
megszállása, 1944.
június 6. partraszállás
Normandiában, 1944.
október 15. a kiugrási
kísérlet, 1945. április a
háború vége
Magyarországon, 1945.
május 9. az európai
háború vége, 1945.
augusztus 6.
atomtámadás Hirosima
ellen.

−

−

szöveges források
segítségével.
A határon kívül rekedt
magyarság második
világháború végi
tragédiáinak bemutatása
különböző források
alapján.
Magyarország
világháborúbeli
sorsának, szerepének és
mozgásterének
bemutatása, valamint
összehasonlítása más
közép-európai
országokéval.

Topográfia: Sztálingrád,
Normandia, Pearl
Harbor, Hirosima,
Észak-Erdély, Donkanyar, Kamenyec
Podolszk Árpád-vonal,
Auschwitz, Újvidék,
Drezda, Szolyva.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború
kitörésében játszott szerepének megvitatása.
Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős csatájáról.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második
világháborúból.
Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai
nézeteik miatt emigrációba kényszerültek.
Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján.
Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és
környékén.
A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása.
A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése.
A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása.
Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról
források alapján.
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TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kétpólusú
világ
kialakulása

−
−
−
−

−
A hidegháború

−
−

−
−

A gyarmatok
felszabadulása

−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az ENSZ
Fogalmak: Egyesült
megalapítása.
Nemzetek Szervezete
A párizsi béke.
(ENSZ), kitelepítés,
Kitelepítések és
hidegháború, vasfüggöny,
lakosságcserék a
szuperhatalom, Kölcsönös
háború után.
Gazdasági Segítség Tanácsa
A szovjet-amerikai
(KGST), Észak-atlanti
szembenállás és a
két érdekszféra
Szerződés Szervezete
kialakulása.
(NATO), Varsói Szerződés,
A két világrend
kétpólusú világ, a berlini fal.
jellemzői.
A két Németország.
Személyek: Kliment J.
A szuperhatalmak
Vorosilov, Harry S. Truman,
versengése:
fegyverkezés,
Nyikita Sz. Hruscsov, John
űrprogram,
F. Kennedy, Mahátma
propaganda.
Gandhi, Mao Ce-tung.
A szembenállás és
enyhülés hullámai.
Kronológia: 1945 az ENSZ
Hidegháborús
létrejötte, 1947 a párizsi
konfliktusok (Korea, béke, a hidegháború kezdete,
Szuez, Kuba,
India függetlenné válása,
Vietnam,
1948 Izrael Állam
Afganisztán).
megalapítása, 1949 az NSZK
India függetlenné
és az NDK megalakulása,
válása.
kommunista fordulat
Kommunista
Kínában, 1955 a Varsói
fordulat Kínában.
Szerződés létrehozása.
A
gyarmatbirodalmak
felbomlása.
Topográfia: Berlin,
Izrael megalapítása.
Németországi Szövetségi
Köztársaság (NSZK), Német
Demokratikus Köztársaság
(NDK), Közel-Kelet, Izrael
Észak- és Dél-Korea,
Vietnam, Kuba, Afganisztán.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

A második
világháború után
kialakult világrend
áttekintése.
A gyarmati rendszer
felbomlása főbb
állomásainak
felidézése.
A két német állam
létrejötte
folyamatának és
következményeinek
bemutatása.
Az arab-izraeli
konfliktus főbb
okainak és
jellemzőinek
feltárása.
A nyugati és a keleti
blokk gazdasági,
társadalmi és
politikai
rendszerének
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről.
A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása.
Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam).
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−

Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális
forradalom).
Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról.

−

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átmenet évei −
Magyarországon

−

−

A szovjetizálás −
Magyarországon
−
−

A Rákosidiktatúra

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A háború utáni
Fogalmak: népbíróság,
újrakezdés: a
háborús bűnös, földosztás,
kommunisták
államosítás, forint, Magyar
térnyerése és az
Kommunista Párt,
újjáépítés.
Független Kisgazdapárt,
A történelmi
szalámitaktika, Magyar
berendezkedés
Dolgozók
felszámolása:
földosztás,
Pártja, népköztársaság,
népbíróságok,
pártállam, internálás,
köztársaság.
Államvédelmi Hatóság
A korlátozott
(ÁVH), tanácsrendszer,
többpártrendszer:
választások 1945, beszolgáltatás, aranycsapat.
1947.
Az egypárti
diktatúra
kiépítése.
Államosítás és
kollektivizálás.
Koncepciós
perek,
egyházüldözés.
A keleti blokk.
Az erőltetett
iparosítás.
A pártállam.
A terror.
A diktatúra
hatása a
mindennapi
életre.

Személyek: Tildy Zoltán,
Kovács Béla, Mindszenty
József, Rákosi Mátyás,
Rajk László, Sulyok Dezső,
Slachta Margit.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

Kronológia: 1945 szovjet
megszállás, választás
−
Magyarországon,
földosztás, 1947 kékcédulás
választások, 1948 MDP
megalakulása, 1948–1956 a
Rákosi-diktatúra, 1949
−
kommunista alkotmány.
Topográfia: Sztálinváros
(Dunaújváros), Recsk
Hortobágy.

Magyarország
szovjetizálása főbb
jellemzőinek
bemutatása.
A korlátozott magyar
parlamentarizmus és
az egypárti diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia
felszámolása során
alkalmazott eszközök
azonosítása konkrét
példákkal
alátámasztva.
Annak felismerése,
hogy Magyarország
szovjet megszállása
miként határozta meg
az ország sorsát.
A kommunista
diktatúra
sajátosságainak
bemutatása a Rákosirendszer példáján.
A diktatúra kulturális
jellemzőinek
felismerése képeken,
művészeti
alkotásokon.
A társadalom fölött
gyakorolt totális
kontroll eszközeinek
azonosítása
különböző források
segítségével.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:




Választási plakátok gyűjtése és értelmezése.
A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével.
Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről.
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Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó
korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból.
Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása.
A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba.
Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő
Ernő, Péter Gábor, Rajk László).
Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről.

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom

−
−
−
−

A nemzet
szabadságharca

−
−
−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A forradalom okai és
Fogalmak: MEFESZ,
közvetlen előzményei.
pesti srácok, MolotovA forradalom céljai.
koktél, munkástanács,
Békés tüntetésből
sortüzek.
fegyveres felkelés –
október 23.
Személyek: Gerő Ernő,
A nemzet forradalma
Maléter Pál, Nagy
(Forradalmi Bizottságok,
Imre, Iván Kovács
Munkástanácsok, nemzeti László, Pongrátz
összefogás).
Gergely, Kádár János.
Szabadságharc a
Kronológia: 1956.
fővárosban és vidéken.
október 23. a
A fegyveres ellenállás
forradalom kitörése,
hősei.
1956. október 25. a
Út a győzelemig és a
Kossuth téri sortűz,
kormánypolitika
1956. november 4. a
változásai.
szovjet támadás.
A szabadságharc
nemzetközi háttere és
Topográfia: Kossuth
visszhangja a
tér és Corvin köz
nagyvilágban.
(Budapest),
Szovjet intervenció: a
Mosonmagyaróvár,
szabadságharc
Salgótarján.
utóvédharcai és leverése.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
okainak és főbb
fordulópontjainak bemutatása.
1956
szimbólumainak
értelmezése.
Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
nemzetközi
összefüggéseinek
bemutatása.
A forradalom és
szabadságharc
értékelése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–

Korabeli dokumentumok elemzése.
A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek
megtekintése és értelmezése.
Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata.
Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól.
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– A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
TÉMAKÖR: A kádári diktatúra
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A pártállami
diktatúra és
működése

−
−
−

−
−
Gazdaság,
társadalom,
életmód

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A megtorlások
Fogalmak: Magyar
időszaka, formái és
Szocialista
áldozatai.
Munkáspárt
A pártállam és
(MSZMP),
szervezetei.
munkásőrség,
Az erőszakos
Kommunista Ifjúsági
téeszesítés – a
Szövetség (KISZ),
mezőgazdaság
szocialista átszervezése. úttörő,
Hamis társadalmi béke
termelőszövetkezet,
– a kádári alku.
háztáji, III/III.
Az elnyomás változó
ügyosztály,
formái.
tervgazdaság, új
A tervgazdaság és a
gazdasági
KGST.
A gazdasági reform és a mechanizmus,
második gazdaság.
hiánygazdaság,
A
maszek,
„gulyáskommunizmus”. gulyáskommunizmus,
Népesedési folyamatok.
„három T”.
Kultúrpolitika,
korlátozott
Kronológia: 1956–
nyilvánosság.
1989 a Kádárrendszer, 1958 Nagy
Imre és társainak
kivégzése, 1968 az új
gazdasági
mechanizmus
bevezetése.

Javasolt tevékenységek

– A megtorlás
–
–

–

–

–

mértékének és
jellegének vizsgálata.
A „kádári alku”
fogalmának
értelmezése.
Az elnyomás
formáinak bemutatása
a Kádár-rendszer
időszakában.
A téeszesítés
eszközeinek
összehasonlítása a
Rákosi-diktatúra
időszakával.
A gazdaság,
társadalom és életmód
főbb jellemzőinek
bemutatása a Kádárrendszer idején.
A kultúrpolitika
jellemzőinek
értelmezése,
módszereinek
bemutatása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről.
–
–

Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra
időszakából.

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
A Nyugat a 20. század −
második felében
−
−
A szocializmus válsága −
és megrendülése
−
−

−

A kétpólusú világ
megszűnése

−

−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Nyugat gazdasági
Fogalmak: jóléti
eredményei és a jóléti állam, prágai
állam.
tavasz, Szolidaritás.
Emancipáció,
szekularizáció,
Személyek: Nicolae
individualizáció.
Ceauşescu, Mihail
Az 1968-as
Sz. Gorbacsov,
mozgalmak és a
popkultúra.
Lech Wałȩsa, VI.
Az olajválság és
Pál, II. János Pál,
hatásai a tőkés, illetve Ronald Reagan,
szocialista
Helmuth Kohl.
országokra.
A kis hidegháború.
Kronológia: 1975 a
A katonai egyensúly
helsinki értekezlet,
felborulása: a
Szovjetunió
1989 a berlini fal
gazdasági kimerülése. lebontása,
Az ellenzék
rendszerváltoztatás
megszerveződése a
Közép-Európában,
szocialista
1991 a Szovjetunió
országokban.
felbomlása, 1991–
Németország
95 a délszláv
újraegyesítése – a
magyar
háború.
szerepvállalás.
A Szovjetunió
Topográfia:
felbomlása.
Szlovákia, Ukrajna.
A kommunista
diktatúrák bukása
Közép-Európában.
Jugoszlávia
felbomlása, a délszláv
háború.

Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–

–
–

A fogyasztói
társadalom és a jóléti
állam jellemzőinek
és problémáinak
felidézése.
A társadalom, a
demográfia és az
életmód
jellegzetességeinek
bemutatása a nyugati
világban.
A tömegkultúra
jelenségeinek
bemutatása konkrét
példák alapján.
A kétpólusú világ
megszűnéséhez
vezető okok
felidézése.
A közép-európai
ellenzéki mozgalmak
jelentőségének
bemutatása.
A délszláv háború
okainak feltárása.
A közép-európai
régió államai
változásának
nyomon követése
térképen.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel.
Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok
keresése.

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A Kádár-rendszer
végnapjai

−
−

−
−

−

A
rendszerváltoztatás

−
−

−
−

A piacgazdaság
kiépülése

−
−
−
−

Az adósságválság
kialakulása és
következményei.
Az állampárt válsága:
reformkommunisták
és a
keményvonalasok.
Az ellenzék
megszerveződése
Az 1989-es év főbb
politikai eseményei, a
tárgyalásos
forradalom;
alkotmánymódosítás.
A harmadik Magyar
Köztársaság
kikiáltása.
Az új pártok –
különböző ideológiák.
Az 1990. évi
parlamenti és
önkormányzati
választás.
Az Antall-kormány
megalakulása.
A rendszerváltoztatás
ellentmondásai: alkuk
és kompromisszumok
(az elmaradt
elszámoltatás).
A privatizáció –
vesztesek és
nyertesek.
A piacgazdaság
kiépítése – a külföldi
tőke szerepe.
A külkereskedelem
átalakulása.
Gazdasági
szerkezetváltás.

Fogalmak:
adósságspirál, Magyar
Demokrata Fórum
(MDF), Szabad
Demokraták
Szövetsége (SZDSZ),
Magyar Szocialista
Párt (MSZP), Fiatal
Demokraták
Szövetsége (Fidesz),
Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP),
Nemzeti Kerekasztal,
rendszerváltoztatás,
visegrádi
együttműködés,
privatizáció, kárpótlás,
jogállam,
Alkotmánybíróság,
sarkalatos törvények,
népszavazás.
Személyek: Pozsgay
Imre, Németh Miklós,
Horn Gyula, Antall
József, Göncz Árpád,
Orbán Viktor.

−

−

−

−

−

A szocializmus
válságának
elemzése (külső és
belső tényezők
feltárása)
Magyarországon.
A magyarországi
rendszerváltoztatás
főbb állomásainak
felidézése.
A gazdasági
rendszerváltoztatás
legfontosabb
kérdéseinek
áttekintése és
értékelése.
A gazdaság és a
társadalom
átalakulása főbb
tendenciáinak
megfigyelése
grafikonok és
adatsorok alapján.
A kádári diktatúra
és az új
demokratikus
rendszer
összehasonlítása.

Kronológia: 1987 a
lakiteleki találkozó,
1989–1990 a
rendszerváltoztatás,
1990 az első szabad
választások, 1991 a
szovjet csapatok
kivonulása
Magyarországról.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése.
– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről.
– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán.
– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról.
TÉMAKÖR: A világ a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átalakuló világ

−

−

−

A globális világ

−
−
−

−

−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A
Fogalmak: modern –
világgazdaság
kori migráció,
hagyományos
multikulturalizmus,
centrumai: az
–
párhuzamos
Amerikai
társadalom,
Egyesült
népességrobbanás,
Államok és
–
iszlamizmus ,
szövetségesei.
A világpolitika terrorizmus,
és
–
globalizáció.
világgazdaság
új súlypontjai:
–
Oroszország,
Kína.
Óriásvállalatok
–
a globális
térben.
–
Demográfiai
változások,
népmozgások.
Az iszlamizmus
térhódítása.
A
kereszténység
helyzete a
globalizálódó
világban.
Válsággócok,
helyi
konfliktusok és
terrorizmus.
Globalizáció és
kultúra.
A
hagyományos
és új identitások
– értékek és
értékválság.
Demokratikus
közbeszéd és
politikai
korrektség.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése.
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Fejlesztési feladatok
A világgazdaság
résztvevőinek elhelyezése a
globális térben.
A transznacionális vállalatok
működésének bemutatása
konkrét példák alapján.
A globalizáció előnyeinek és
hátrányainak, valamint
kockázatainak összevetése.
A többpólusú világ főbb
jellemzőinek felidézése.
A népességrobbanás és
népességfogyás problémáinak
áttekintése.
A migráció okainak feltárása
(a gazdasági bevándorlás és a
menekültkérdés esetében).
Válsággócok azonosítása
térkép segítségével (pl. KözelKelet, Ukrajna).

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A demokrácia
működése
Magyarországon

A magyar bel- és
külpolitika főbb
jellemzői

−
−

−
−
−
−

Magyarország és az
Európai Unió

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az Alaptörvény.
Fogalmak:
A hatalmi ágak és
közvetett és
intézményeik,
közvetlen
önkormányzati
demokrácia,
rendszer.
A választási rendszer. integráció, euró,
Európai Unió,
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb Európai Tanács,
fordulópontjai.
Európai Unió
Magyarország a
Tanácsa, Európai
NATO-ban.
Parlament, Európai
Közép-európai
Bizottság,
együttműködés: a
schengeni
visegrádi négyek.
Az európai integráció egyezmény.
főbb állomásai:
mélyítés és bővítés.
Személyek:
Az Európai Unió főbb Magyarország
szervei és működésük. miniszterelnökei a
Magyarország
rendszerváltoztatás
csatlakozásának
óta (a legalább
folyamata.
négy évig
Az együttműködés
hivatalban lévő
eredményei és
nehézségei.
kormányfők).
Nemzetek Európája
vagy föderatív
Kronológia: 1957 a
Európa?
római szerződés,
1992 a maastrichti
szerződés, 1999
Magyarország
belép a NATO-ba,
2004 Magyarország
belép az Európai
Unióba, 2012 az
Alaptörvény
bevezetése.
Topográfia:
Brüsszel.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
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Fejlesztési feladatok
−
−

−

−

−

−

Az Alaptörvény
fontosabb pontjainak
felidézése.
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb
eseményeinek
azonosítása különböző
források alapján.
A rendszerváltoztatás
óta parlamentbe jutott
fontosabb pártok
politikai profiljának és
céljainak áttekintése.
Magyarország nyugati
integrációjának
bemutatása a NATO
és az Európai Unió
működésének
ismeretében.
Eltérő álláspontok
bemutatása az Európai
Unió működésének
értékeléséről és
jövőjéről.
Érvelés a középeurópai
együttműködés
mellett.

–

–

A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus
Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző
nyomtatott és internetes források segítségével.
Vita az Európai Unió szerepéről életünkben.

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A határon túli
magyarok

−

−
−
−
−
−
A magyarországi −
nemzetiségek, a
magyarországi
−
cigányság
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politikai rendszerek
Fogalmak: kitelepítés,
változásai és hatásaik a
Beneš-dekrétum,
magyar kisebbség
lakosságcsere,
helyzetére.
falurombolás, kettős
Demográfiai jellemzők és
állampolgárság,
folyamatok.
diszkrimináció,.
Az asszimilációs politika
megnyilvánulásai.
Autonómia és kisebbségi
Személyek: Esterházy
jogok kérdése.
János, Márton Áron,
Anyanyelvű oktatás és
Tőkés László.
kultúra.
Magyarok a nagyvilágban –
Kronológia: 1944–
a szórványmagyarság.
1945 magyarellenes
A politikai rendszerek
atrocitások, 1990
változásai és hatásaik a
nemzetiségek helyzetére.
fekete március.
A cigányok/romák 20–21.
századi története.
Topográfia: Csúrog,
Demográfiai jellemzők és
Jarek, Duna-delta,
folyamatok.
Marosvásárhely,
Kulturális autonómia és
Székelyföld.
kisebbségi jogok a mai
Magyarországon.
Anyanyelvű oktatás és
kultúra.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A határon túli
magyar nemzeti
közösségek
küzdelmeinek
áttekintése
Trianontól
napjainkig.
A kisebbségben
élő magyarság
egy kiemelkedő
személyiségének
bemutatása.
A magyarországi
németek
kitelepítésének
felidézése
források alapján.
A magyarországi
romák
helyzetének,
problémáinak
bemutatása
napjainkban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–

–

Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság
létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az
adatokból.
Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének
intézményeiről a 21. században.
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Történelem - Négy évfolyamos tánc- és mozgásművészeti gimnáziumi képzésű osztály
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel,
történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg
a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk
alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország
története áll.
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai,
illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget
is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket
elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit
figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és
méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó
jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat,
és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése.
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle
módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a
következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik
a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán
keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és
rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét.
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége
mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi
kérdések iránti érdeklődésre.
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik
hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt,
azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A
különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása
pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos
eligazodást.
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és
mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk
ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és
filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása
elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a
digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek
kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben.
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása
során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von
le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és
cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket
adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz
élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi
helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre
méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket,
társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző
magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti.
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem
tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli
a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az
egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó
emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek
teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek
kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló
felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy
a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként
szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is.
A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes
óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez
kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban
átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók.
A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki,
amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább
70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma
részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A
mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a
témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére.

A mindenkori törvényi környezethez igazodva kötelező két köznevelési témahét beépítése
a tanév rendjébe.
A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a
konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és
adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és
topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező
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elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok
teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények.
A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de
eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen
bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel.

A tanulók értékelése
Az egyéni értékelés különböző formái:
 Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi
dolgozat, projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése.
 Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása).
 Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték).
 Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása, melynek értékelése a tantestület
által elfogadott százalékok alapján történik.
85% − 100% jeles
70% − 84% jó
55% − 69% közepes
40% − 54% elégséges
0% − 39% elégtelen
– Évenként egy összegző, rendszerző feladatlap és esszé megírása.
A tanulók értékelésének főbb szempontjai:
– Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
– Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus
gondolatmenetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés.
– Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat,
következtetéseket megfogalmazni?
– Az általános és adott korszakhoz kapcsolódó történelmi fogalmak szakszerű és helyes
használata.
– Történelmi események, jelenségek, folyamatok, személyek elhelyezése időben és térben,
tájékozódás a történelmi térképen.
– Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. szöveges forrás-, kép-, film-, ábra-,
grafikon-, diagramelemzés) megoldása.
– Projektek (pl. tablók, házi dolgozatok, színielőadások, kiadványok, makettek, filmek, egyéb
digitális anyagok) egyéni vagy csoportos elkészítése.
– Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása,
tanulmányi
kirándulásokról,
múzeumlátogatásokról
készült
jegyzőkönyvek,
élménybeszámolók tartása.
Tantárgyi struktúra és óraszámok
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Tantárgy
Történelem
2
2
3
3
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9-12. évfolyam
A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események
ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat. Szerezzen mélyebb
ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon
azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális
téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek
révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás.
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül.
Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők szemléletes
bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a források
feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák
azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek
értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen
segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a
történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is,
amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek.
A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll.
A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák
részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több
általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor
az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló
európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar
történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez
hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország
sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken
alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet
történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos
cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a
határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó megismertetése.
A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése
után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az
iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású,
kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává
váljék.
A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli automatikusan
azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó folyamatai, jelenségei
vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó
mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai
korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé.
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A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak
magukba. A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a tanítása
minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak bevezetésére
a helyi tantervben.
Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a korábbi
tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai egységek
száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az
ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására,
továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére.
Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére,
illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is.
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó
fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért
valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott
középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az
idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek
ismerete és pontos helyesírása várható el.
A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény;
változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció.
Tartalmi kulcsfogalmak:
– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia,
parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, jog,
alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom;
– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, nemzet,
etnikum, identitás, életmód;
– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés;
– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció,
eszme/ideológia, világkép.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.)
ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

–

önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat
(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és
egyéb adatbázisok, filmek, keresők);
önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző
médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről
nyomtatott és digitális felületekről;
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–
–
–
–
–

tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és
szövegösszefüggés alapján;
képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli
egy forrás hitelességét;
képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból;
összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források
információival és megmagyarázza az eltérések okait;
képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására
vagy cáfolására.

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–

–
–
–
–
–
–

ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes
azokat időben és térben elhelyezni;
az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy
viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ
és készít;
össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok
jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit;
képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat;
felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a
magyar és európai történelem kölcsönhatásaira;
egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással.
a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani;
képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér
változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások
hátterének feltárásával.

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező
kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni;
fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján;
képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat;
össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;
képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;
képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni;
történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be;
történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi,
gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni;
megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni,
amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével,
állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le;
társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló
érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja
saját álláspontját.
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TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi
problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;
a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,
hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének
mozgatórugóiról;
önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről,
okairól és következményeiről;
önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és
személyekről;
képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések
levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;
a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni
azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően;
képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek,
események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők
szándékairól;
összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket;
képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely
általános szabályszerűség érvényesülését;
összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és
személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat;
feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket;
felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli
események, tényezők következményeiként alakultak ki.

9–10. évfolyam
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a magyar és
egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó
tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező
civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után
ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6.
évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré
témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és
kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére,
politikai modelljeire és világképére helyeződik.
Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek
jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem
eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, nemzetközi
összefüggésekbe ágyazva jelennek meg.
A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is változik.
A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az önállóan
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végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és
a problémaközpontú tárgyalási mód.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–
–
–

–
–

–
–
–
–

–

–

–

ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a római
állam működését, hatásukat az európai civilizációra;
felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit,
és bemutatja terjedésüket;
bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a
reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem,
illetve a vallásszabadság mellett;
képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó
birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat;
ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket és
tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek
kutatásainak főbb eredményeivel;
értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;
felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink
tetteit;
ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy a
magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás;
be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás
eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia
forradalom európai hatásáról;
összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a
Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció
megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc
jelentőségét;
ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a
kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit;
fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és
politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19.
század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái
között.

A 9. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 7 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Civilizáció és államszervezet az ókorban
Vallások az ókorban

Javasolt óraszám
13
5
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Hódító birodalmak
A középkori Európa
A magyar nép eredete és az Árpád-kor
A középkori Magyar Királyság fénykora
Két mélységelvű téma

6
12
14
15
7
72

Összes óraszám:
A 10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A kora újkor
A török hódoltság kora Magyarországon
A felvilágosodás kora
Magyarország a 18. században
Új eszmék és az iparosodás kora
A reformkor
A forradalom és szabadságharc
Két mélységelvű téma

Javasolt óraszám
12
10
8
10
6
12
8
6
72

Összes óraszám:

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:

Témák
A Közel-Kelet
civilizációi

A görög
civilizáció

–

–
–
–
–
–
–

Az athéni
demokrácia

–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az állam működése Fogalmak: öntözéses
az Óbabiloni
földművelés, fáraó, piramis,
Birodalom példáján. hieroglifa, ékírás, múmia,
Tudomány.
Akropolisz, filozófia, jósda,
A pénz megjelenése. olümpiai játékok,
városállam/polisz,
A görög anyagi
arisztokrácia, démosz,
kultúra öröksége.
demokrácia, népgyűlés,
A filozófia és a
sztratégosz, cserépszavazás,
történetírás.
rabszolga, patrícius,
A görög
plebejus, consul, senatus,
embereszmény.
dictator, néptribunus,
A hellenisztikus
császár, amfiteátrum,
kultúra elterjedése.
gladiátor, provincia, légió,
Arisztokratikus
limes, polgárjog.
köztársaság és
demokrácia.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

Az állam szerepének
bemutatása
Hammurapi
törvényeinek
elemzésén keresztül.
Az ókori civilizációk
jelentőségének és
kulturális hatásainak
felismerése.
Az ókori civilizációk
azonosítása térképen.
Az ókori civilizációk
kulturális és vallási
jellemzőinek
bemutatása.

–
–

A római
civilizáció

–

–
–

–
A római
köztársaság

–
–

–

Kleiszthenész és
Periklész.
Az athéni
államszervezet és
működése.
Római
városépítészet,
amfiteátrumok,
fürdők,
vízvezetékek és
utak.
A római jog néhány
máig élő alapelve.
A birodalom
kiterjedése és a
provinciák
(Pannónia).
A latin nyelv és írás
elterjedése.
A vérségi, a vagyoni
és a területi elv.
A római köztársaság
államszervezete és
működése.
Köztársaságból
egyeduralom:
Caesar és Augustus.

Személyek: Hammurapi,
Kleiszthenész, Periklész,
Platón, Arisztotelész,
Hérodotosz, Nagy Sándor,
Julius Caesar, Augustus.
Kronológia: Kr. e. 3000
körül – Kr. u. 476 az ókor,
Kr. e. 776 az első
feljegyzett olümpiai
játékok, Kr. e. 753 Róma
alapítása a hagyomány
szerint, Kr. e. 510 a
köztársaság kezdete
Rómában, Kr. e. 508
Kleiszthenész reformjai,
Kr. e. 5. sz. közepe az
athéni demokrácia
fénykora, Kr. e. 44. Caesar
halála, az ókori Izrael – Kr.
u. 70 Jeruzsálem
lerombolása,
Kr. u. 395 a Római
Birodalom kettéosztása.
Topográfia: Mezopotámia,
Babilon, Egyiptom, Nílus,
Olümpia, Athén,
Alexandria, Itália, Róma,
Római Birodalom,
Pannónia, Aquincum,
Savaria, Jeruzsálem.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A különböző
civilizációk közötti
különbségek
azonosítása.
Pannónia jelentősebb
városainak
azonosítása.
A római jog
alapelveinek
felidézése és
azonosítása.
Az athéni demokrácia
és a római köztársaság
működésének
bemutatása.
A Periklész-kori
athéni demokrácia
ellentmondásainak
feltárása.
A demokrácia és a
diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia melletti
érvek
megfogalmazása.
Az athéni demokrácia
összehasonlítása a
modern
demokráciával.
Caesar diktatúrája
előzményeinek,
okainak feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához.
Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése.
Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy
építményről.
Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről.
Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése.
Római kori emlékek felkeresése.

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
Politeizmus és –
monoteizmus
–
–
A
kereszténység
kezdete

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politeizmus
Fogalmak: politeizmus,
az ókori
monoteizmus, zsidó
Keleten.
vallás, Ószövetség/Héber
Görög és római
Biblia, Tízparancsolat
istenek.
próféta, jeruzsálemi
A zsidó
templom, diaszpóra,,
monoteizmus.
Messiás, keresztény
Jézus tanításai.
A páli fordulat. vallás, keresztség és
Keresztényúrvacsora, apostol,
üldözések, a
misszió, Biblia,
kereszténység
Újszövetség, evangélium,
elterjedése a
püspök, zsinat.
Római
Altémák

–
–
–

–

Birodalomban.
A
Szentháromságtan.

Személyek: Kheopsz,
Zeusz, Pallasz Athéné,
Ábrahám, Mózes, Jézus,
Szent Péter és Szent Pál
apostolok, Constantinus
Kronológia: a keresztény
időszámítás kezdete (Kr.
e. és Kr. u.), 313 a
milánói rendelet, 325 a
niceai zsinat.

Fejlesztési feladatok
–
–
–

–
–
–

–

–

A zsidó és a keresztény
vallások jellemzőinek
összehasonlítása.
A vallások a mindennapi
életre gyakorolt hatásainak
megállapítása.
A zsidó-keresztény
hagyományok európai
kultúrára gyakorolt
hatásának bemutatása.
Bibliai történetek, személyek
felidézése.
A kereszténység
terjedésének végigkövetése
térképen.
Az Ószövetség történelmi
szereplőinek, helyszíneinek
azonosítása bibliai idézetek
alapján.
Jézus életével és a
kereszténység terjedésével
kapcsolatos filmek/
filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és
zenei alkotások gyűjtése és
elemzése bibliai témákról.

Topográfia: Jeruzsálem,
Kánaán, Júdea, Izrael,
Palesztina, Betlehem.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról.
Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról.
Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján.
Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról.

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
Egy eurázsiai
birodalom: a
hunok

Altémák
–

A nomád életmód,
harcmodor és
államszervezés.
A népvándorlás.
A Hun Birodalom.
Az ókor vége
Nyugaton: a Római
Birodalom összeomlása.
Róma örökösei Európa
térképén.
Mohamed tanításai és a
Korán.
Az iszlám kultúra
jellegzetességei.
Az Arab Birodalom és
az arab hódítás.
Az arab hódítás
feltartóztatása
Európában: Poitiers,
Bizánc.

–
–
–
–

Az Arab
Birodalom és
az iszlám

–
–
–
–

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
népvándorlás, hunok,
ortodox, iszlám, Korán,
kalifa.
Személyek: Attila,
Justinianus, Mohamed,
Nagy Károly, I. Ottó.

Fejlesztési feladatok
–

–

Kronológia: 476 a
Nyugatrómai Birodalom –
bukása, 622 Mohamed
Medinába költözése,
732 a poitiers-i csata.
–
Topográfia: Hun
Birodalom,
Konstantinápoly,
Bizánci Birodalom,
Mekka, Poitiers, Frank
Birodalom, Németrómai Császárság.

A népvándorlás
irányainak és
résztvevőinek nyomon
követése térkép
segítségével a Kr. u.
4–8. sz. időszakában.
A sztyeppei állam
működésének,
sajátosságainak
bemutatása.
A kora középkori
Európa
államalakulatainak
azonosítása térképen.
Az iszlám vallás és az
arab terjeszkedés
közötti összefüggések
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése.
A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok
alapján.
Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról.

TÉMAKÖR: A középkori Európa
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A parasztság
világa

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A hierarchikus
Fogalmak: uradalom,
világkép.
földesúr, majorság,
Az uradalom.
jobbágy, robot,
A jobbágyok
kiváltság, rend, pápa,
kötelességei és
érsek, cölibátus,
jogai.
szerzetes, bencés rend,
Az önellátástól az
ferences rend, eretnek,
árutermelésig.
Éhínségek,
inkvizíció, kolostor,
járványok,
katolikus, szent, kódex,
felkelések.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

A középkor társadalmi,
gazdasági, vallási és
kulturális jellemzőinek
bemutatása.
A társadalmi csoportok
közötti jogi
különbségek
azonosítása.
Érvekkel alátámasztott
vélemény

Az egyházi rend

–

–
–
–
–
–

A nemesi rend

–

–
–
A polgárok
világa

–
–
–
–
–

Az egyházi
hierarchia, az
egyházi
intézményrendszer.
Az egyházszakadás
és a 11. századi
reform.
A szerzetesség.
Az eretnekség.
Kultúra és oktatás, a
középkori
egyetemek.
Román és gótikus
építészet – európai
és magyar példák.
Az uralkodói
hatalom és korlátai
(hűbériség,
rendiség).
Lovagi eszmény és
lovagi kultúra.
A keresztes
hadjáratok eszméje.
A középkori város
és lakói.
A város kiváltságai
(magyar példák
alapján).
A céhek.
A helyi és távolsági
kereskedelem.
A reneszánsz
építészet (európai és
magyar példák).

román stílus, gótikus
stílus, reneszánsz, lovag,
–
nemes, feudalizmus,
hűbériség, király, rendi
monarchia, keresztes
hadjáratok, polgár, céh. –
Személyek: Szent
Benedek, VII. Gergely,
Assisi Szent Ferenc,
Aquinói Szent Tamás,
Leonardo da Vinci,
Gutenberg, Dózsa
György.

–
–

–
Kronológia: 476–1492 a
középkor, 1054 az
–
egyházszakadás, 1347 a
nagy pestisjárvány.
–
Topográfia: Egyházi
Állam, Anglia,
Franciaország, levantei
kereskedelmi hálózat,
Velence, Firenze, Hanza
kereskedelmi hálózat,
Szentföld.
–

megfogalmazása a
középkor világáról.
A középkor társadalmi
berendezkedése és a
rendi szemlélet
értelmezése.
A jobbágyság jogainak
és kötelességeinek
rendszerezése.
Az egyház szerepének
áttekintése a középkori
Európában.
A középkori kolostori
élet bemutatása képi
vagy szöveges források
segítségével.
A nyugati és keleti
kereszténység
összehasonlítása.
A lovagi életmód
jellemzőinek
azonosítása.
A városok életének
bemutatása képek,
ábrák és szöveges
források alapján, kitérve
a zsidóság
városiasodásban játszott
szerepére, valamint az
antijudaista
törekvésekre.
A céhek működésének
jellemzése
források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről.
Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól.
Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról.
Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről.
A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost
bemutató ábrán.
Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel
hirdetése).

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
Magyar
őstörténet és
honfoglalás

Altémák
–

–
–
–
Az államalapítás

–

–

A magyar állam
megszilárdulása
az Árpád-korban

–
–
–
–
–
–
–

Az eredet kérdései,
a nyelvészet, a
régészet, a néprajz
és a genetika
eredményei.
A magyar
törzsszövetség az
Etelközben.
A honfoglalás okai
és menete.
A kalandozások – a
lovas-íjász
harcmodor.
Géza és I. (Szent)
István
államszervező
tevékenysége.
A
földbirtokrendszer
és a
vármegyeszervezet.
Az egyházszervezés.
Szent László, az
országépítő.
Könyves Kálmán
törvénykezési
reformjai.
A kül- és belpolitika
új irányai: III. Béla
uralkodása.
II. András kora: az
átalakuló
társadalom.
Újjáépítés a
tatárjárás után: IV.
Béla.
Az Árpádok európai
kapcsolatai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: finnugor,
törzs, fejedelem,
kabarok, vérszerződés,
honfoglalás, kettős
honfoglalás elmélete,
avarok, rovásírás,
kalandozások,
székelyek, vármegye,
egyházmegye, érsekség,
tized, nádor, ispán,
kancellária, kettős
kereszt, szászok, kunok,
tatárok/mongolok
Személyek: Álmos,
Árpád, az Árpád-ház,
Géza, I. (Szent) István,
Koppány, Szent Gellért,
Szent Imre, I. (Szent)
László, Könyves
Kálmán, III. Béla, II.
András, IV. Béla, Szent
Margit.
Kronológia: 895 a
honfoglalás, 907 a
pozsonyi csata,
997/1000–1038 I.
(Szent) István
uralkodása, 1222 az
Aranybulla, 1241–1242
a tatárjárás.

Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

–

–

A magyarság
eredetére vonatkozó
elméletek közötti
különbségek
megállapítása.
A mondák, a történeti
hagyomány és a
történettudomány
eredményeinek
megkülönböztetése.
A kalandozó
hadjáratok céljainak
azonosítása.
Géza fejedelem, I.
(Szent) István és IV.
Béla uralkodásának
jellemzése és
értékelése.
A kereszténység
felvétele és az
államalapítás
jelentőségének a
felismerése.
A korai magyar
történelmet és az
Árpád-kort
megjelenítő
legfontosabb kulturális
alkotások azonosítása.

Topográfia: Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpátmedence, Pannonhalma,
Esztergom,
Székesfehérvár, Buda,
Muhi, Erdély,
Horvátország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól,
valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével.
A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása.
Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről.
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–
–
–
–

–
–

Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.
Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből.
Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről.
A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében.
Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen.
A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán
törvényeinek elemzésével.

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az Anjouk

–

–
–
–
A török fenyegetés
árnyékában

–
–
–

–
–
Hunyadi Mátyás

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A királyi
Fogalmak: aranyforint,
hatalom újbóli
regálé, kapuadó, kilenced,
megszilárdítása
bandérium, perszonálunió,
I. Károly idején.
sarkalatos nemesi jogok,
A visegrádi
fő- és köznemes, szabad
királytalálkozó.
királyi város, bányaváros,
Az 1351-es
mezőváros, kormányzó,
törvények.
Nagy Lajos
szekérvár, végvár, szultán,
hadjáratai.
szpáhi, janicsár, rendkívüli
Az Oszmán
hadiadó, füstpénz, fekete
Birodalom.
sereg, zsoldos, Corvina,
Török hódítás a
Szent Korona, Szent
Balkánon.
Korona-tan, Képes krónika.
Luxemburgi
Zsigmond, a
közép-európai
Személyek: I. (Anjou)
uralkodó és a
Károly, I. (Nagy) Lajos,
török veszély.
Luxemburgi Zsigmond,
Hunyadi János, a
Hunyadi János, I.
politikus és
(Hunyadi) Mátyás.
hadvezér.
Hunyadi János
törökellenes
harcai.
Mátyás útja a
trónig.
A központosított
királyi hatalom.
Jövedelmek és
kiadások.
Birodalomépítő
tervek.
Aktív védelem a
török ellen.

Kronológia: 1301 az
Árpád-ház kihalása,1308. I.
Károly uralkodásának
kezdete, 1335 a visegrádi
királytalálkozó, 1351
I.(Nagy) Lajos törvényei,
1396 a nikápolyi csata,
1443–1444-es hosszú
hadjárat, 1444 a várnai
csata, 1453
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–
–

A 14–15. századi
magyar uralkodók
politikai
pályájának
felidézése.
Érvekkel
alátámasztott
vélemény
megfogalmazása
az egyes
személyek
cselekedeteiről,
döntéseiről.
A késő középkori
magyar állam és
az Oszmán
Birodalom főbb
összecsapásainak
felidézése.
Annak értékelése,
hogy az Oszmán
Birodalom
terjeszkedő
politikája milyen
hatást gyakorolt a
magyar
történelemre.
Mátyás hatalomgyakorlásának
jellemzése.
A reneszánsz
kultúra bemutatása
Mátyás
udvarában.

A magyar középkor
kulturális hagyatéka

–
–
–

–

Honfoglalás kori
leletek.
A Szent Korona.
Várak, királyi
udvar,
kolostorok,
templomok.
Magyar geszták,
krónikák és
szentek legendái.

Konstantinápoly eleste,
1456 a nándorfehérvári
diadal, 1458–90 Mátyás
uralkodása.

–

Topográfia: Visegrád,
Lengyelország, Csehország,
osztrák tartományok,
Nikápoly, Várna,
Nándorfehérvár, Kolozsvár,
Kenyérmező, Oszmán
Birodalom.

A 14–15. századi
magyar
történelmet
megjelenítő fontos
kulturális
alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján.
A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a
cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.)
Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott
források segítségével.
Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő
emlékeiről.
A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár,
Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása.
Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról.

TÉMAKÖR: A kora újkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A földrajzi
felfedezések

−

−

−

A korai
kapitalizmus

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A portugál és
Fogalmak: gyarmat,
spanyol
világkereskedelem,
felfedezések.
abszolutizmus, infláció,
A korai
manufaktúra, tőke, tőkés,
gyarmatosítás és
bérmunkás, kapitalizmus,
következményei.
bank, tőzsde, részvény,
A
világkereskedelem örökös jobbágyság,
kialakulása.
reformáció, protestáns,
Az abszolutizmus. evangélikus, református,
Az árforradalom.
anglikán, unitárius, vallási
A manufaktúrák.
türelem, ellenreformáció,
Bankok és tőzsdék.
katolikus megújulás,
Az európai
jezsuiták, barokk.
munkamegosztás
és következményei
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A felfedezők céljainak
és útjainak bemutatása
tematikus térképeken.
Információk gyűjtése a
kialakuló
világkereskedelem új
útvonalairól,
fontosabb termékeiről
és szereplőiről.
Az új
munkaszervezési
formák bemutatása és
összehasonlítása a
céhes iparral.
Az európai régiók
közötti gazdasági és

Reformáció
Európában és
Magyarországon

A reformáció
előzményei
(humanizmus és az
egyházi reform
igénye).
Luther és Kálvin
fellépése.
A protestáns
egyházak
megszerveződése
és a
protestantizmus
elterjedése.
A reformáció
eredményei
Magyarországon
Vallási
konfliktusok
Európában.
Etnikai
sokszínűség és
vallásbéke
Erdélyben.
A magyar
protestáns és
katolikus iskolák.
A katolikus
megújulás és a
barokk Európában
és
Magyarországon.

−

−
−

−

„Hitviták
tüzében”

−

−

−

−

Személyek: Kolumbusz
Kristóf, Vasco da Gama,
Ferdinánd Magellán,
Luther Márton, Kálvin
János, Károli Gáspár,
Pázmány Péter, Apáczai
Csere János, Habsburgdinasztia, V. Károly,
Loyolai (Szent) Ignác,
XIV. Lajos.
Kronológia: 1492-től az
újkor, 1492 Amerika
felfedezése, 1517 a
reformáció kezdete, 1545
a tridenti zsinat
megnyitása, 1568 a tordai
határozat,
1648 a vesztfáliai békék.
Topográfia:
Spanyolország, India,
London, Párizs/Versailles,
Sárospatak.

−

−

−

−

−

−

társadalmi
különbségek
felismerése.
A reformáció okainak
és következményeinek
bemutatása.
A katolikus és a
protestáns tanítások és
egyházszervezet
összehasonlítása.
A reformáció egyes
irányzatai terjedésének
nyomon követése
térképen.
Vallás és politika
összefonódásának
felismerése.
Az erdélyi vallási
türelem szerepének és
jelentőségének
felismerése.
A katolikus egyház
megújulási törekvései
és a barokk művészet
jellemzői közötti
párhuzam felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen.
Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről.
Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció,
kulturális hatások, irányzatok).
Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról
és hivatásukról.
Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci
Molnár Albert, Pázmány Péter).

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az ország három
részre szakadása

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A mohácsi csata és
közvetlen
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Fejlesztési feladatok
−

A török
hadjáratoknak és az

−
−
A két magyar állam −

−

A török kiűzése és
a török kor
mérlege

−
−

−

előzményei, a kettős
királyválasztás.
Az ország három
részre szakadása.
A várháborúk és az
új végvárrendszer.
A Magyar Királyság
a Habsburg
Birodalomban: rendi
és abszolutista
törekvések,
konfliktusok.
Az Erdélyi
Fejedelemség
viszonylagos
önállósága és
aranykora.
Magyarország az
európai
munkamegosztásban.
Háborús békeévek:
másfél évszázad
hódoltság és az
ország pusztulása.
A török kiűzése.

Fogalmak: rendi
országgyűlés,
hajdúszabadság.
Személyek: I. Szulejmán,
II. Lajos, (Szapolyai)
János, I. Ferdinánd, Dobó
István, Zrínyi Miklós (a
szigetvári hős), Báthory
István, Bocskai István,
Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós (a költő és
hadvezér), I. Lipót,
Savoyai Jenő.

−

−

Kronológia: 1526 a
mohácsi csata, 1541 Buda
−
eleste, 1552 Eger
védelme, 1566 Szigetvár
eleste, 1664 a vasvári
béke, 1686 Buda
−
visszafoglalása, 1699
karlócai béke.
Topográfia: Mohács,
Kőszeg, Eger, Szigetvár,
Habsburg Birodalom,
Erdélyi Fejedelemség,
Hódoltság, Magyar
Királyság (királyi
Magyarország), Pozsony,
Gyulafehérvár, Bécs.

ország három
részre
szakadásának
bemutatása
térképeken.
A végvári élet
felidézése
különböző források
(képek, irodalmi
alkotások és
filmek) alapján.
A három részre
szakadt ország
gazdasági
lehetőségeinek és
szerepének
értelmezése adatok,
grafikonok,
diagramok alapján.
A török hódoltság
hosszú távú
hatásainak
azonosítása.
A 16-17. századi
magyar történelmet
megjelenítő fontos
kulturális alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

−
−

A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján.
Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós).
Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről.
Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen.
A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen.
A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése.
Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák).

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
A
felvilágosodás

−

−
−
A brit
−
alkotmányos
monarchia és az
amerikai
−
köztársaság
működése
A francia
forradalom és
hatása

−

−
−

Altémák
Tapasztalat és
értelem − a
felvilágosodás új
világképe.
A felvilágosodás
államelméletei.
A szabad verseny
elmélete.
A parlamentáris
rendszer:
parlament és
kormány.
Az elnöki
rendszer:
kongresszus és
elnök.
A forradalom
kitörése és az
Emberi és
polgári jogok
nyilatkozata.
A jakobinus
diktatúra.
Napóleon
birodalma: a
polgári
berendezkedés
exportja.

Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Fogalmak: felvilágosodás,
− A középkor és a
felvilágosodás
jogegyenlőség, hatalmi ágak
világképének
megosztása, népfelség,
összehasonlítása.
társadalmi szerződés, szabad
− A felvilágosodás
verseny, alkotmány,
államelméleteinek
alkotmányos monarchia, elnök,
összehasonlítása
miniszterelnök, felelős kormány,
különböző
szempontok
cenzus, általános választójog,
alapján.
forradalom, diktatúra, jakobinus,
−
A brit és az
Szent Szövetség.
amerikai
államszervezetet
Személyek: Nikolausz
bemutató ábrák
Kopernikusz, Isaac Newton,
értelmezése.
Charles Louis Montesquieu,
− Az Emberi és
polgári jogok
Jean-Jacques Rousseau, Adam
nyilatkozatában
Smith, George Washington,
megjelenő
Maximilien Robespierre,
felvilágosult elvek
Bonaparte Napóleon.
azonosítása.
− A forradalmi
Kronológia: 1689 a
gondolat és a
Jognyilatkozat, 1776 a
legitimitás
eszméjének
Függetlenségi nyilatkozat, 1789
értelmezése,
a francia forradalom, 1804–
azonosítása.
1814/1815 Napóleon
császársága, 1815 a waterlooi
csata.
Topográfia: Nagy-Britannia,
Amerikai Egyesült Államok,
Párizs, Oroszország, Waterloo.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához.
Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól.
Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól.
Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól.

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A Rákóczi−
szabadságharc

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Magyarország a
Fogalmak: kuruc,
Habsburg
labanc,
Birodalomban.
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Fejlesztési feladatok
−

A Rákóczi-szabadságharc
céljainak és

−
−
−
Magyarország −
újranépesülése
és
újranépesítése
−
−
A felvilágosult
abszolutizmus
reformjai

−
−
−
−

A szabadságharc
okai és céljai.
A szabadságharc
politikai és katonai
fordulópontjai.
A szatmári béke
kompromisszuma.
A belső vándorlás, a
szervezett betelepítés
és az öntevékeny
betelepülés.
A többnyelvű és
többvallású ország.
Gazdaság és
életmód.
A Pragmatica
Sanctio.
A felvilágosult
abszolutizmus céljai.
Mária Terézia:
együttműködés és
reform.
II. József
reformpolitikája és
kudarca.

szabadságharc,
trónfosztás,
amnesztia,
felvilágosult
abszolutizmus, kettős
vámhatár, úrbéri
rendelet, Ratio
Educationis, türelmi
rendelet,
nyelvrendelet.
Személyek: II.
Rákóczi Ferenc,
Mária Terézia,
II. József.
Kronológia: 1703–
1711 a Rákócziszabadságharc, 1711
a szatmári béke,
1740–1780 Mária
Terézia uralkodása,
1780–1790 II. József
uralkodása.

−

−

−

−
−
−

eredményeinek
összevetése.
A szabadságharc katonai
történetének felidézése
térképek, képek és
szöveges források
segítségével.
Magyarország
újranépesülésének és a
folyamat eredményének
értelmezése tematikus
térképek segítségével.
A felvilágosult
abszolutizmus eszmei és
politikai hátterének,
valamint eredményeinek
azonosítása.
Mária Terézia és II. József
politikájának
összehasonlítása.
II. József személyiségének
bemutatása, uralkodásának
mérlege, értékelése.
A 18. századi
Magyarország legfőbb
kulturális eredményeinek
azonosítása.

Topográfia:
Temesvár,
Határőrvidék,
Poroszország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására.
Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról.
Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal
kapcsolatban.
− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen.
− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen.
− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről.
− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete
alapján.

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák

Altémák

Liberalizmus, −
nacionalizmus és
konzervativizmus −
−

Az ipari
forradalom
hullámai

−
−
−
−
−

Liberalizmus: jogegyenlőség
és alkotmányosság.
Nacionalizmus: nemzetépítés
és nemzetállam.
Konzervativizmus: szerves
reform és a forradalom
elutasítása.
Az első hullám: textilipar,
bányászat, kohászat.
A közlekedés forradalma.
A második hullám:
elektronika és vegyipar.
A gyár és a futószalag.
Az ipari forradalmak
társadalmi és környezeti
hatásai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: liberalizmus, −
nacionalizmus,
nemzetállam,
konzervativizmus,
reform, ipari
forradalom,
munkanélküliség,
−
tömegtermelés,
szegregáció.
Személyek: James Watt,
Thomas Edison, Henry
Ford.
Topográfia:
Manchester, New York.

−

−

−

Fejlesztési
feladatok
A 19. század
politikai
eszméinek
azonosítása
szöveges
források
alapján.
Az iparosodás
hullámainak
azonosítása és
összevetése.
Egy ipari
nagyváros
életkörülményeinek
jellemzése.
Az ipari
forradalmak
ökológiai
következményeinek
azonosítása.
A 19. századi
demográfiai
változások
okainak
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése.
Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól.
Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról.
− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása.

TÉMAKÖR: A reformkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A politikai élet
színterei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Habsburg
Fogalmak: alsó- és
−
Birodalom és
felsőtábla,
Magyarország.
érdekegyesítés,
A rendi
közteherviselés,
országgyűlés és a
jobbágyfelszabadítás, −
megyerendszer.
örökváltság.
A reformkori
Pest-Buda.
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Fejlesztési feladatok
A jobbágykérdés és
megoldási javaslatainak
értelmezése szövegek és
adatok alapján.
A nyelvkérdés és a nemzetté
válás bemutatása különböző
források segítségével. (Pl.
magyar államnyelv, a

−

A reformkor fő
kérdései

−

−

−

−

A nyilvánosság
megteremtése,
politika és kultúra.
A magyar nyelv
ügye és a
nemzetté válás.
A jobbágykérdés:
örökváltság,
kárpótlás.
A polgári
alkotmányosság
kérdése.
Széchenyi és
Kossuth
programja és
vitája.

Személyek: József
nádor, Klemens
Metternich,
Wesselényi Miklós,
Széchenyi István,
Kölcsey Ferenc,
Deák Ferenc,
Kossuth Lajos, Ganz
Ábrahám.
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor,
1830 a Hitel
megjelenése, 1844
törvény a magyar
államnyelvről.

−

−

−

−
Topográfia: PestBuda.

zsidóság nyelvváltása, Lőv
Lipót)
A polgári alkotmányosság
programjának bemutatása
politikai írások,
országgyűlési felszólalások
és ábrák alapján.
Széchenyi és Kossuth
társadalmi hátterének,
egyéniségének,
álláspontjának és
eredményeinek összevetése.
A nemzeti kultúra és a kor
politikai törekvései közötti
kapcsolatok azonosítása
példák alapján.
A reformkor legfőbb
kulturális eredményeinek,
alkotásainak azonosítása
különböző típusú források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről.
Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól.
Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról
a főbb vitakérdésekben.
A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és
más szöveges forrásokban.

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom
céljai és
eredményei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Az európai
Fogalmak: márciusi ifjak,
− A reformkori
forradalmi
elképzeléseknek, a
sajtószabadság, cenzúra,
hullám és
forradalom
áprilisi törvények,
március 15.
követeléseinek és az
népképviseleti országgyűlés,
Az első magyar
áprilisi törvényeknek
politikai nemzet, nemzetiség,
polgári
az összehasonlítása.
honvédség, Függetlenségi
alkotmány: az
− A forradalom
nyilatkozat.
áprilisi
eseményeinek
törvények.
felidézése források
A Batthyánysegítségével.
Személyek: Petőfi Sándor,
kormány
Batthyány Lajos, Görgei Artúr, − A szabadságharc
tevékenysége.
néhány döntő
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A
szabadságharc
főbb
eseményei és
kiemelkedő
szereplői

−

Harc a
dinasztiával és a
vele szövetkező
nemzetiségekkel.
− A tavaszi
hadjárat.
− A Függetlenségi
nyilatkozat,
kísérlet az önálló
állam
megteremtésére.
− A
szabadságharc
leverése és a
megtorlás.

Bem József, Klapka György,
Ferenc József, Julius Haynau.
−
Kronológia: 1848. március 15.
a pesti forradalom, 1848.
április 11. az áprilisi
törvények, 1848. szeptember
−
29. a pákozdi csata, 1849.
április–május a tavaszi
hadjárat, 1849. április 14. a
Függetlenségi nyilatkozat,
1849. május 21. Buda
visszavétele, 1849. augusztus
13. a világosi fegyverletétel,
−
1849. október 6. az aradi
vértanúk és Batthyány
kivégzése.
Topográfia: Pákozd,
Debrecen, Isaszeg, Világos,
Komárom, Arad.

−

csatájának bemutatása
térképek, beszámolók
alapján.
A szabadságharc
néhány kiemelkedő
szereplőjének, illetve
vértanújának
bemutatása.
A nemzetiségek és a
kisebbségek
részvételének (pl.
németek, szlávok, és
zsidók) bemutatása a
szabadságharcban és
az azt követő
megtorlás során.
A forradalom és a
szabadságharc
eredményeinek
értékelése.
A magyar forradalom
és szabadságharc
elhelyezése az európai
környezetben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen.
Vita a szabadságharc vereségének okairól.
Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.
A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi
szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése.
Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc
nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből.

11–12. évfolyam
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási
kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a
középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek
hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez.
Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések,
jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –
, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabályozhatnak.
Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel.
Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú
megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb
fejlesztésre adnak lehetőséget.
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A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola
befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb
közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor
kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről;
fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb
fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20.
század egészére gyakorolt hatását;
bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit;
példákat tud hozni a háborús helytállásra;
képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország
felbomlásához vezettek;
tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az
ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait,
felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát;
össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák
segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit;
képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait,
ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német
megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság
szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát;
össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai
és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a
gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását;
bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az
1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli
a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét;
bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti
régió helyzetét és jelentőségét;
ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a
globális világ folyamataiban;
bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól
napjainkig;
ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét;
ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a
magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi
együttműködésére;
ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét.
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A 11. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
A dualizmus kori Magyarország
A nagy háború
Az átalakulás évei
A két világháború között
A Horthy-korszak
A második világháború
A két világrendszer szembenállása
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
8
15
14
13
10
14
18
8
8
108

A 12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 90 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Háborútól forradalomig
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A kádári diktatúra
A kétpólusú világ és felbomlása
A rendszerváltoztatás folyamata
A világ a 21. században
Magyarország a 21. században
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
Ismétlés, felkészülés az érettségire
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
10
7
7
8
8
6
10
6
22
6
90

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A szocializmus és
a
munkásmozgalom

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Szocializmus:
Fogalmak:
társadalmi egyenlőség
polgárháború, polgári
és tulajdonviszonyok.
állam, szakszervezet,
A Kommunista
társadalombiztosítás,
kiáltvány.
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Fejlesztési feladatok
−

A nemzetállam
fogalmának
értelmezése
politikai, gazdasági

−
−
−
−

A polgári
nemzetállam
megteremtése
(Németország,
Amerikai
Egyesült
Államok, Japán)

−
−
−

Szakszervezetek és
munkáspártok.
Szociáldemokrácia és
kommunizmus.
Keresztényszocializmus.
A nemzeti egység
megteremtése (politika,
gazdaság, kultúra).
Alkotmányosság és
választójog.
Jogegyenlőség és
emancipációs
törekvések.
A polgári állam
kiépítése.

monopólium,
szocializmus,
szociáldemokrácia,
kommunizmus,
keresztényszocializmus,
proletárdiktatúra,
osztályharc, cionizmus,
emancipáció.
Személyek: Abraham
Lincoln, Otto von
Bismarck, Karl Marx.

−

−

és kulturális
szempontokból.
A polgári állam
feladatköreinek és
eredményeinek
azonosítása.
A kommunista, a
szociáldemokrata
és a
keresztényszociális
eszmék azonosítása
és
összehasonlítása.

Kronológia: 1861–1865
az amerikai
polgárháború, 1868 a
Meidzsi-restauráció,
1871 Németország
egyesítése.
Topográfia:
Németország, Japán.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi
hatásairól.
Táblázat készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek,
lehetőségeinek összevetéséről.
Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre.
Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült
Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen.

TÉMAKÖR: A dualizmus kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kiegyezés és a −
dualizmus
−
rendszere
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A kiegyezés és okai.
Fogalmak: emigráció,
− A kiegyezés
A közös ügyek
passzív ellenállás,
értékelése egykorú
rendszere.
kiegyezés, közös ügyek,
szempontok szerint,
A magyar
közjogi kérdés, húsvéti
illetve másfél
államszervezet.
cikk, dualizmus, nyílt és
évszázados
A pártrendszer, a
titkos szavazás,
történelmi távlat
választójog és a
Szabadelvű Párt,
nézőpontjából.
véderőviták.
Függetlenségi Párt,
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A nemzeti és
nemzetiségi
kérdés, a
cigányság
helyzete

−
−

−
−
−

−

Az ipari
−
forradalom −
Magyarországon −
−
−
Társadalom és −
életmód a
dualizmus
−
korában
−
−
−
−

A politikai nemzet
koncepciója.
A horvát-magyar
kiegyezés és a
nemzetiségi törvény.
Asszimiláció és
anyanyelvhasználat.
Autonómiatörekvések és
irredenta mozgalmak.
Zsidó emancipáció, a
zsidóság részvétele a
modernizációban,
polgárosodás és a
középosztály kérdése.
Cigányok/romák a
dualizmus kori
Magyarországon.
A gazdasági kiegyezés.
A vasútépítés.
Állami
gazdaságpolitika.
Mezőgazdaság és
élelmiszeripar.
Modernizálódó ipar.
Demográfiai robbanás
és urbanizáció.
Kivándorlás Európából
és Magyarországról.
A földkérdés és a vidék.
A nagyvárosi életforma:
Budapest a világváros.
Oktatás és kultúra.
Életmód és szórakozás.

Magyarországi
Szociáldemokrata Párt,
népességrobbanás,
urbanizáció,
kivándorlás, dzsentri,
népoktatás, Millennium,
asszimiláció,
autonómia.

−

Személyek: Andrássy
Gyula, Eötvös József,
Baross Gábor, Tisza
Kálmán, Wekerle
Sándor, Tisza István,
Semmelweis Ignác,
Weiss Manfréd.

−

−

−

Kronológia: 1848/1867–
1916 Ferenc József
uralkodása, 1867 a
kiegyezés, 1868 a
horvát-magyar
kiegyezés, a nemzetiségi −
törvény, a népiskolai
törvény, 1873 Budapest
egyesítése, 1896 a
Millennium.
Topográfia: Budapest,
Osztrák-Magyar
Monarchia, Fiume.

−

A dualizmus
államszervezetét
bemutató ábra
értelmezése.
A dualizmus kora
kiemelkedő szereplői
életútjának
áttekintése,
értékelése.
A dualizmus kori
nemzetiségi kérdés
elemzése szöveges
források, adatsorok
és etnikai térképek
segítségével.
A dualizmus kori
társadalmi és
gazdasági változások
elemzése, értékelése
adatsorok, szöveges
és képi források
segítségével.
A dualizmus
legkiemelkedőbb
gazdasági és
kulturális
teljesítményeinek
azonosítása
különböző
forrásokban.
A zsidók és németek
szerepe a
polgárosodásban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról.
Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról.
A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük táblázatos összefoglalása.
A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok
közös megtekintése).
− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén.
− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól.
− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára.
− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata
szemszögből.
− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra.
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TÉMAKÖR: A nagy háború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az első
világháború
előzményei

−
−
−
−

Az első
világháború

−
−
−

Az első
világháború
jellemzői és
hatása

−
−
−
−

Magyarország a −
világháborúban
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A gyarmatosítás okai
Fogalmak:
és céljai.
villámháború, front,
Az imperializmus – a állóháború,
terjeszkedő tőke.
hátország, antant,
Nagyhatalmi érdekek
központi hatalmak,
és konfliktusok.
hadigazdaság,
Az Osztrák-Magyar
Monarchia helyzete – hadifogság.
balkáni konfliktusok.
A világháború
Személyek: II.
kitörése.
Vilmos, II. Miklós,
A hadviselő felek és a
IV. Károly.
frontok.
Oroszország és a
Kronológia: 1914.
központi hatalmak
összeomlása.
június 28. a
Az állóháború és az
szarajevói
anyagcsata.
merénylet, 1914–
A hadigazdaság és a
1918 az első
háborús propaganda.
világháború.
A hagyományos
világrend felbomlása.
A nők helyzetének
megváltozása.
Magyar frontok, nagy
csaták.
Az antant ígéretei a
Monarchia
nemzetiségeinek.
Magyar hősök a
világháborúban.
A hátország.
A magyar hadifoglyok
sorsa.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Topográfia: Brit
−
Birodalom,
Szarajevó,
Doberdó, Románia,
Szerbia,
−
Olaszország.

A gyarmati terjeszkedést,
valamint az első
világháború előtti
feszültségeket bemutató
ábrák, térképek és
adatsorok elemzése,
értelmezése.
Az első
világháború frontjainak
azonosítása, bemutatása
térképeken.
Az első világháború
jellegzetességeinek
azonosítása ábrákon,
adatsorokon, képi és
szöveges forrásokban.
A front és a hátország
körülményei, valamint a
háború okozta szenvedések
felidézése korabeli
beszámolók, emlékiratok,
naplók alapján.
A háború kimenetelének
értékelése a két hatalmi
tömb erőviszonyainak és
lehetőségeinek tükrében.
A nagy háború
világpolitikára gyakorolt
hosszú távú
következményeinek
felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű
ábrán.
Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról.
Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ
született” c. kiállítás).
A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős
életének feltárása.
Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények,
jelenségek).
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−

Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák
gyűjtése és elemzése.
− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból.

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Szocialista és
−
nemzeti törekvések:
a birodalmak
bomlása
−

−
−
Az Osztrák-Magyar −
Monarchia és a
történelmi
Magyarország
−
szétesése
−

A
tanácsköztársaság
és az
ellenforradalom

−
−
−
−

A Párizs környéki
békék

−

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A történelmi
Fogalmak: bolsevik,
monarchiák bukása
szovjet, örmény
(Oroszország,
népirtás,
Németország,
egypártrendszer,
Oszmán Birodalom).
Kommunisták
Forradalom és
Magyarországi Pártja
kommunista
(KMP),
hatalomátvétel
Oroszországban.
tanácsköztársaság,
Az újraszülető
vörösterror, LeninLengyelország.
fiúk, ellenforradalom,
Az olasz fasizmus.
fehér különítményes
A Monarchia és a
megtorlások, “vörös
történelmi
térkép,” kisantant,
Magyarország
jóvátétel,
bomlása.
A forradalmi
Népszövetség,
átalakulás kísérlete és kisebbségvédelem,
kudarca.
revízió, Rongyos
Cseh és román
Gárda.
támadás, a fegyveres
ellenállás kérdése.
Személyek: Kemal
A kommunista
hatalomátvétel.
Atatürk, Vlagyimir I.
A proletárdiktatúra és Lenin, Woodrow
a vörösterror.
Wilson, Georges
Az északi hadjárat és
Clemenceau, Benito
a tanácsköztársaság
Mussolini, Károlyi
veresége.
Mihály, Kun Béla,
Az ellenforradalom
Horthy Miklós,
győzelme.
A nagyhatalmi
Apponyi Albert.
érdekek
érvényesítése: az új
Kronológia: 1917 a
világrend kialakítása.
bolsevik
Az önrendelkezés
hatalomátvétel, 1918.
elve és a hatalmi
október 31. forradalom
érdekek gyakorlata.
Jóvátétel, hadseregMagyarországon,
korlátozás,
1919. március –
határváltozások.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

−
−

Közép-Európa első
világháború előtti és
utáni térképének
összehasonlítása, a
területi változások
azonosítása és
indoklása.
A bolsevik
hatalomátvétel és a
lenini
proletárdiktatúra
működésének
bemutatása és
értékelése források
alapján.
Magyarország
megszállásának
áttekintése térképek,
szöveges források
segítségével.
A Károlyi-időszak
kormányzati
tevékenységének
értékelése.
A magyarországi
proletárdiktatúra
működésének
elemzése források
alapján.
Az első világháborút
követő területi és
etnikai változások
áttekintése térképen.
A trianoni
békediktátum
okainak feltárása.
A trianoni
békediktátum
értékelése a győztes
hatalmak középeurópai

−
A trianoni
békediktátum

−
−
−

−
−
−

A szétszabdalt középeurópai régió.
A magyar ügy a
békekonferencián.
A magyar delegáció
érvei.
Az ezeréves
Magyarország
felosztása, a döntés
tartalmi elemei.
Az önrendelkezési elv
megsértése
A békediktátum
etnikai és gazdasági
következményei.
Az ellenállás példái:
székely hadosztály,
Balassagyarmat,
Sopron.

augusztus. a
tanácsköztársaság,
1920. június 4. a
trianoni békediktátum.
Topográfia:
Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék, Burgenland,
Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Ausztria,
trianoni
Magyarország.

−

−

−

politikájának
tükrében.
A trianoni
békediktátum
területi, népességi,
gazdasági és katonai
következményeinek
bemutatása szöveges
és képi források,
ábrák és adatsorok
segítségével.
A trianoni határok
végigkövetése, a
határmegvonás
konkrét okainak
feltárása.
A vesztes hatalmak
területi
veszteségeinek
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről.
Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror,
román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda).
Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt területeknek az ezeréves magyar kultúrában
betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek,
művészeti alkotások, intézmények).
Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata,
elemzése.
A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása.

TÉMAKÖR: A két világháború között
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kommunista
Szovjetunió

−
−
−

A Nyugat és a
gazdasági
világválság

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A totális diktatúra Fogalmak: totális állam,
− A sztálini
és a pártállam
Szovjetunió
többpártrendszer,
kiépítése.
működésének
egypártrendszer, személyi
A tervgazdaság és
bemutatása és
kultusz, koncepciós per,
a kollektivizálás.
értelmezése
GULAG, holodomor,
A terror eszközei
szöveges, képi
államosítás, kollektivizálás,
és áldozatai.
források, adatsorok,
kulák, tervgazdaság,
A tőzsde, a
ábrák segítségével.
hitelezés és a
piacgazdaság, New Deal,
− A világgazdasági
világkereskedelem fasizmus,
válság és a rá adott
összeomlása.
válaszok bemutatása.
nemzetiszocializmus,
A
munkanélküliség.
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−
A
−
nemzetiszocialista
Németország
−
−
−

Állami
beavatkozás a
gazdaságba.
A
nemzetiszocialista
ideológia és
mozgalom.
A totális állam
kiépítése.
A terror eszközei.
Terjeszkedés a
háború előtt.

fajelmélet, antiszemitizmus, −
Führer, SS, Anschluss.
Személyek: Joszif V.
Sztálin, Adolf Hitler.
Kronológia: 1922 a
Szovjetunió létrejötte, 1929
−
a gazdasági világválság
kezdete, 1933 a náci
hatalomátvétel, 1938 az
Anschluss, a müncheni
konferencia.

A nemzetiszocialista
Németország
működésének
bemutatása és
értelmezése
szöveges, képi
források, adatsorok
és ábrák
segítségével.
A totális diktatúrák
ideológiáinak és
működésének
összehasonlítása,
érvelés a totális
diktatúrák ellen.

Topográfia: Szovjetunió,
Kolima-vidék, Leningrád
(Szentpétervár), Moszkva,
Berlin.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

−

Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror
megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek).
Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól.
Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra
szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján.
Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO,
koncentrációs táborok stb.).
Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német
választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült
Államokban 1929-1937 között).
A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és
értelmezése.

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Talpra állás
Trianon után

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A király nélküli
Fogalmak:
− A magyarországi
alkotmányos királyság. kormányzó, Egységes
korlátozott
A korlátozott
parlamentarizmus
Párt, numerus
parlamentarizmus
rendszerének
clausus, pengő,
rendszere a
értékelése.
Magyar Nemzeti
konszolidáció
Bank, Szent István-i
szolgálatában.
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−
−
A 1930-as évek
Magyarországa

−
−
−
−
−
−

A gazdaság
szerkezetváltása az
1920-as években.
A klebelsbergi oktatásés kultúrpolitika
eredményei.
A válság és hatása.
A belpolitika
irányváltásai.
Életmód és
társadalom.
A földkérdés.
Tudomány és művészet
a két világháború
között.
A külpolitika irányai és
lehetőségei – a revízió
első eredményei.

állameszme, magyar
népi mozgalom,
nyilasok.

−

Személyek: Bethlen
István, Teleki Pál,
Klebelsberg Kunó,
Gömbös Gyula,
Weiss Manfréd,
Szent-Györgyi
Albert.

−

Kronológia: 1920–
1944 a Horthyrendszer, 1921–31
Bethlen
miniszterelnöksége,
1938 az első bécsi
döntés, 1939
Kárpátalja
visszacsatolása.

−

−

−

A korabeli politikai
berendezkedés
összehasonlítása más
(közép-) európai
országokéval.
A bethleni gazdasági
konszolidáció
folyamatának és
eredményeinek
áttekintése képek,
ábrák és adatsorok
alapján.
A magyarországi
politikai irányzatok
azonosítása szöveges
források alapján.
Szöveges források
olvasása és
értelmezése a
Horthy-korszak főbb
társadalmi
kérdéseiről (pl.
oktatás, társadalmi
mobilitás,
antiszemitizmus,
földkérdés).
A magyar
külpolitika céljainak,
lehetőségeinek és a
revízió
eredményeinek
értékelése, elemzése
térkép és statisztikai
adatok alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen,
Teleki).
Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben.
A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. Csepeli
Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.).
Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris
rendszeréről.

TÉMAKÖR: A második világháború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A
tengelyhatalmak
sikerei

−

−
−
−
A szövetségesek
győzelme

−

Magyarország a
második
világháborúban:
mozgástér és
kényszerpálya

−

−

−
−
−
−

A holokauszt

−

−
−

−
−
−
A második
világháború
jellemzői

−
−
−
−

Közép-Európa
felosztása
(MolotovRibbentrop
paktum): német és
szovjet megszállás.
Nyugat-Európa
lerohanása.
Német támadás a
Szovjetunió ellen.
Japán támadás az
Egyesült Államok
ellen.
A keleti és a
nyugati front.
A csendes-óceáni
hadszíntér.
A területi revízió
lépései.
A fegyveres
semlegesség.
A Szovjetunió
elleni háború.
A Don-kanyar.
A német megszállás
és következményei.
Az „Endlösung”
programja, a
Wannsee-i
konferencia.
Koncentrációs és
megsemmisítő
táborok.
Deportálások,
kísérlet a zsidóság
és a cigányság
megsemmisítésére
Európában.
A magyarországi
zsidótörvények.
A magyar
holokauszt.
Felelősség és
embermentés.
A villámháború és
következményei.
Háborús bűnök és a
polgári lakosság
elleni terror.
Az ellenállás
formái.
A háború utáni
számonkérések és a
nürnbergi per.

Fogalmak: Molotov–
Ribbentrop-paktum,
tengelyhatalmak,
szövetségesek, totális
háború, kiugrási kísérlet,
zsidótörvények,
munkaszolgálat, gettó,
deportálás,
koncentrációs tábor,
haláltábor, népirtás,
holokauszt, partizán,
Vörös Hadsereg, jaltai
konferencia, háborús
bűn, malenkij robot.
Személyek: Franklin D.
Roosevelt, Winston
Churchill, Charles de
Gaulle, Bárdossy
László, Kállay Miklós,
Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Edmund
Veesenmayer, Szálasi
Ferenc, Raoul
Wallenberg, Salkaházi
Sára, Apor Vilmos,
Sztehlo Gábor, Richter
Gedeon.
Kronológia: 1938 az
első zsidótörvény, 1939
a második zsidótörvény,
1939–45 a második
világháború, 1939.
szeptember 1.
Lengyelország
lerohanása, 1940 a
második bécsi döntés,
1941. április Jugoszlávia
megtámadása, 1941.
június 22. a Szovjetunió
megtámadása; 1941.
június 27. Magyarország
deklarálja a hadiállapot
beálltát, 1941. december
7. Pearl Harbor
bombázása, 1941 a
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− A tengelyhatalmak 1939

−
−

−

−

−

−

−
−

előtti terjeszkedésének
végigkövetése és
értelmezése térkép
alapján.
A második világháború
főbb eseményeinek
azonosítása térképeken.
A második világháború
jellegzetességeinek
bemutatása ábrák,
adatsorok, képi és
szöveges források
alapján.
A magyar területi revízió
megvalósulásának
bemutatása térképek,
képek, szöveges források
és adatsorok alapján.
A magyar háborús
szerepvállalás
legfontosabb
eseményeinek és az
ország veszteségeinek
bemutatása térképeken,
képi és szöveges források
segítségével (pl. Donkanyar, Árpád-vonal,
tordai ütközet, Budapest
ostroma).
A magyar szellemi és
kulturális élet II.
világháború idején
bekövetkező
veszteségeinek (híres
magyar tudósok,
művészek származásuk
vagy politikai nézeteik
miatti emigrációja)
értékelése.
A holokauszt
folyamatának áttekintése
képi források és szöveges
visszaemlékezések
feldolgozásával.
A nyilas terror
áttekintése források
alapján.
A tömeges deportálások
és a szovjet
megszállás jellemzőinek
és következményeinek
áttekintése képi és

Az ország
pusztulása,
deportálások a
GULAG-ra

−
−
−
−

−

A kiugrási kísérlet
és a nyilas uralom.
A magyarországi
hadszíntér,
Budapest ostroma.
Megszabadulás és
szovjet megszállás.
Az ország
kifosztása, szovjet
deportálások és
tömeges erőszak.
A határon túli
magyarok
jogfosztása,
megtorlások
(délvidéki
vérengzés,
kárpátaljai
deportálás,
felvidéki
jogfosztás).

harmadik zsidótörvény,
1943. január vereség a
Donnál, 1943. február a
sztálingrádi csata vége,
1944. március 19.
Magyarország német
megszállása, 1944.
június 6. partraszállás
Normandiában, 1944.
október 15. a kiugrási
kísérlet, 1945. április a
háború vége
Magyarországon, 1945.
május 9. az európai
háború vége, 1945.
augusztus 6.
atomtámadás Hirosima
ellen.

−

−

szöveges források
segítségével.
A határon kívül rekedt
magyarság második
világháború végi
tragédiáinak bemutatása
különböző források
alapján.
Magyarország
világháborúbeli
sorsának, szerepének és
mozgásterének
bemutatása, valamint
összehasonlítása más
közép-európai
országokéval.

Topográfia: Sztálingrád,
Normandia, Pearl
Harbor, Hirosima,
Észak-Erdély, Donkanyar, Kamenyec
Podolszk Árpád-vonal,
Auschwitz, Újvidék,
Drezda, Szolyva.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború
kitörésében játszott szerepének megvitatása.
Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős csatájáról.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második
világháborúból.
Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai
nézeteik miatt emigrációba kényszerültek.
Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján.
Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és
környékén.
A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása.
A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése.
A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása.
Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról
források alapján.
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TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kétpólusú
világ
kialakulása

−
−
−
−

−
A hidegháború

−
−

−
−

A gyarmatok
felszabadulása

−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az ENSZ
Fogalmak: Egyesült
megalapítása.
Nemzetek Szervezete
A párizsi béke.
(ENSZ), kitelepítés,
Kitelepítések és
hidegháború, vasfüggöny,
lakosságcserék a
szuperhatalom, Kölcsönös
háború után.
Gazdasági Segítség Tanácsa
A szovjet-amerikai
(KGST), Észak-atlanti
szembenállás és a
két érdekszféra
Szerződés Szervezete
kialakulása.
(NATO), Varsói Szerződés,
A két világrend
kétpólusú világ, a berlini fal.
jellemzői.
A két Németország.
Személyek: Kliment J.
A szuperhatalmak
Vorosilov, Harry S. Truman,
versengése:
fegyverkezés,
Nyikita Sz. Hruscsov, John
űrprogram,
F. Kennedy, Mahátma
propaganda.
Gandhi, Mao Ce-tung.
A szembenállás és
enyhülés hullámai.
Kronológia: 1945 az ENSZ
Hidegháborús
létrejötte, 1947 a párizsi
konfliktusok (Korea, béke, a hidegháború kezdete,
Szuez, Kuba,
India függetlenné válása,
Vietnam,
1948 Izrael Állam
Afganisztán).
megalapítása, 1949 az NSZK
India függetlenné
és az NDK megalakulása,
válása.
kommunista fordulat
Kommunista
Kínában, 1955 a Varsói
fordulat Kínában.
Szerződés létrehozása.
A
gyarmatbirodalmak
felbomlása.
Topográfia: Berlin,
Izrael megalapítása.
Németországi Szövetségi
Köztársaság (NSZK), Német
Demokratikus Köztársaság
(NDK), Közel-Kelet, Izrael
Észak- és Dél-Korea,
Vietnam, Kuba, Afganisztán.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

A második
világháború után
kialakult világrend
áttekintése.
A gyarmati rendszer
felbomlása főbb
állomásainak
felidézése.
A két német állam
létrejötte
folyamatának és
következményeinek
bemutatása.
Az arab-izraeli
konfliktus főbb
okainak és
jellemzőinek
feltárása.
A nyugati és a keleti
blokk gazdasági,
társadalmi és
politikai
rendszerének
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről.
A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása.
Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam).
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−

Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális
forradalom).
Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról.

−

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átmenet évei −
Magyarországon

−

−

A szovjetizálás −
Magyarországon
−
−

A Rákosidiktatúra

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A háború utáni
Fogalmak: népbíróság,
újrakezdés: a
háborús bűnös, földosztás,
kommunisták
államosítás, forint, Magyar
térnyerése és az
Kommunista Párt,
újjáépítés.
Független Kisgazdapárt,
A történelmi
szalámitaktika, Magyar
berendezkedés
Dolgozók
felszámolása:
földosztás,
Pártja, népköztársaság,
népbíróságok,
pártállam, internálás,
köztársaság.
Államvédelmi Hatóság
A korlátozott
(ÁVH), tanácsrendszer,
többpártrendszer:
választások 1945, beszolgáltatás, aranycsapat.
1947.
Az egypárti
diktatúra
kiépítése.
Államosítás és
kollektivizálás.
Koncepciós
perek,
egyházüldözés.
A keleti blokk.
Az erőltetett
iparosítás.
A pártállam.
A terror.
A diktatúra
hatása a
mindennapi
életre.

Személyek: Tildy Zoltán,
Kovács Béla, Mindszenty
József, Rákosi Mátyás,
Rajk László, Sulyok Dezső,
Slachta Margit.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

Kronológia: 1945 szovjet
megszállás, választás
−
Magyarországon,
földosztás, 1947 kékcédulás
választások, 1948 MDP
megalakulása, 1948–1956 a
Rákosi-diktatúra, 1949
−
kommunista alkotmány.
Topográfia: Sztálinváros
(Dunaújváros), Recsk
Hortobágy.

Magyarország
szovjetizálása főbb
jellemzőinek
bemutatása.
A korlátozott magyar
parlamentarizmus és
az egypárti diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia
felszámolása során
alkalmazott eszközök
azonosítása konkrét
példákkal
alátámasztva.
Annak felismerése,
hogy Magyarország
szovjet megszállása
miként határozta meg
az ország sorsát.
A kommunista
diktatúra
sajátosságainak
bemutatása a Rákosirendszer példáján.
A diktatúra kulturális
jellemzőinek
felismerése képeken,
művészeti
alkotásokon.
A társadalom fölött
gyakorolt totális
kontroll eszközeinek
azonosítása
különböző források
segítségével.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:




Választási plakátok gyűjtése és értelmezése.
A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével.
Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről.
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Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó
korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból.
Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása.
A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba.
Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő
Ernő, Péter Gábor, Rajk László).
Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről.

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom

−
−
−
−

A nemzet
szabadságharca

−
−
−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A forradalom okai és
Fogalmak: MEFESZ,
közvetlen előzményei.
pesti srácok, MolotovA forradalom céljai.
koktél, munkástanács,
Békés tüntetésből
sortüzek.
fegyveres felkelés –
október 23.
Személyek: Gerő Ernő,
A nemzet forradalma
Maléter Pál, Nagy
(Forradalmi Bizottságok,
Imre, Iván Kovács
Munkástanácsok, nemzeti László, Pongrátz
összefogás).
Gergely, Kádár János.
Szabadságharc a
Kronológia: 1956.
fővárosban és vidéken.
október 23. a
A fegyveres ellenállás
forradalom kitörése,
hősei.
1956. október 25. a
Út a győzelemig és a
Kossuth téri sortűz,
kormánypolitika
1956. november 4. a
változásai.
szovjet támadás.
A szabadságharc
nemzetközi háttere és
Topográfia: Kossuth
visszhangja a
tér és Corvin köz
nagyvilágban.
(Budapest),
Szovjet intervenció: a
Mosonmagyaróvár,
szabadságharc
Salgótarján.
utóvédharcai és leverése.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
okainak és főbb
fordulópontjainak bemutatása.
1956
szimbólumainak
értelmezése.
Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
nemzetközi
összefüggéseinek
bemutatása.
A forradalom és
szabadságharc
értékelése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–

Korabeli dokumentumok elemzése.
A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek
megtekintése és értelmezése.
Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata.
Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól.
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– A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
TÉMAKÖR: A kádári diktatúra
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A pártállami
diktatúra és
működése

−
−
−

−
−
Gazdaság,
társadalom,
életmód

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A megtorlások
Fogalmak: Magyar
időszaka, formái és
Szocialista
áldozatai.
Munkáspárt
A pártállam és
(MSZMP),
szervezetei.
munkásőrség,
Az erőszakos
Kommunista Ifjúsági
téeszesítés – a
Szövetség (KISZ),
mezőgazdaság
szocialista átszervezése. úttörő,
Hamis társadalmi béke
termelőszövetkezet,
– a kádári alku.
háztáji, III/III.
Az elnyomás változó
ügyosztály,
formái.
tervgazdaság, új
A tervgazdaság és a
gazdasági
KGST.
A gazdasági reform és a mechanizmus,
második gazdaság.
hiánygazdaság,
A
maszek,
„gulyáskommunizmus”. gulyáskommunizmus,
Népesedési folyamatok.
„három T”.
Kultúrpolitika,
korlátozott
Kronológia: 1956–
nyilvánosság.
1989 a Kádárrendszer, 1958 Nagy
Imre és társainak
kivégzése, 1968 az új
gazdasági
mechanizmus
bevezetése.

Javasolt tevékenységek

– A megtorlás
–
–

–

–

–

mértékének és
jellegének vizsgálata.
A „kádári alku”
fogalmának
értelmezése.
Az elnyomás
formáinak bemutatása
a Kádár-rendszer
időszakában.
A téeszesítés
eszközeinek
összehasonlítása a
Rákosi-diktatúra
időszakával.
A gazdaság,
társadalom és életmód
főbb jellemzőinek
bemutatása a Kádárrendszer idején.
A kultúrpolitika
jellemzőinek
értelmezése,
módszereinek
bemutatása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről.
–
–

Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra
időszakából.

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
A Nyugat a 20. század −
második felében
−
−
A szocializmus válsága −
és megrendülése
−
−

−

A kétpólusú világ
megszűnése

−

−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Nyugat gazdasági
Fogalmak: jóléti
eredményei és a jóléti állam, prágai
állam.
tavasz, Szolidaritás.
Emancipáció,
szekularizáció,
Személyek: Nicolae
individualizáció.
Ceauşescu, Mihail
Az 1968-as
Sz. Gorbacsov,
mozgalmak és a
popkultúra.
Lech Wałȩsa, VI.
Az olajválság és
Pál, II. János Pál,
hatásai a tőkés, illetve Ronald Reagan,
szocialista
Helmuth Kohl.
országokra.
A kis hidegháború.
Kronológia: 1975 a
A katonai egyensúly
helsinki értekezlet,
felborulása: a
Szovjetunió
1989 a berlini fal
gazdasági kimerülése. lebontása,
Az ellenzék
rendszerváltoztatás
megszerveződése a
Közép-Európában,
szocialista
1991 a Szovjetunió
országokban.
felbomlása, 1991–
Németország
95 a délszláv
újraegyesítése – a
magyar
háború.
szerepvállalás.
A Szovjetunió
Topográfia:
felbomlása.
Szlovákia, Ukrajna.
A kommunista
diktatúrák bukása
Közép-Európában.
Jugoszlávia
felbomlása, a délszláv
háború.

Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–

–
–

A fogyasztói
társadalom és a jóléti
állam jellemzőinek
és problémáinak
felidézése.
A társadalom, a
demográfia és az
életmód
jellegzetességeinek
bemutatása a nyugati
világban.
A tömegkultúra
jelenségeinek
bemutatása konkrét
példák alapján.
A kétpólusú világ
megszűnéséhez
vezető okok
felidézése.
A közép-európai
ellenzéki mozgalmak
jelentőségének
bemutatása.
A délszláv háború
okainak feltárása.
A közép-európai
régió államai
változásának
nyomon követése
térképen.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel.
Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok
keresése.

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A Kádár-rendszer
végnapjai

−
−

−
−

−

A
rendszerváltoztatás

−
−

−
−

A piacgazdaság
kiépülése

−
−
−
−

Az adósságválság
kialakulása és
következményei.
Az állampárt válsága:
reformkommunisták
és a
keményvonalasok.
Az ellenzék
megszerveződése
Az 1989-es év főbb
politikai eseményei, a
tárgyalásos
forradalom;
alkotmánymódosítás.
A harmadik Magyar
Köztársaság
kikiáltása.
Az új pártok –
különböző ideológiák.
Az 1990. évi
parlamenti és
önkormányzati
választás.
Az Antall-kormány
megalakulása.
A rendszerváltoztatás
ellentmondásai: alkuk
és kompromisszumok
(az elmaradt
elszámoltatás).
A privatizáció –
vesztesek és
nyertesek.
A piacgazdaság
kiépítése – a külföldi
tőke szerepe.
A külkereskedelem
átalakulása.
Gazdasági
szerkezetváltás.

Fogalmak:
adósságspirál, Magyar
Demokrata Fórum
(MDF), Szabad
Demokraták
Szövetsége (SZDSZ),
Magyar Szocialista
Párt (MSZP), Fiatal
Demokraták
Szövetsége (Fidesz),
Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP),
Nemzeti Kerekasztal,
rendszerváltoztatás,
visegrádi
együttműködés,
privatizáció, kárpótlás,
jogállam,
Alkotmánybíróság,
sarkalatos törvények,
népszavazás.
Személyek: Pozsgay
Imre, Németh Miklós,
Horn Gyula, Antall
József, Göncz Árpád,
Orbán Viktor.

−

−

−

−

−

A szocializmus
válságának
elemzése (külső és
belső tényezők
feltárása)
Magyarországon.
A magyarországi
rendszerváltoztatás
főbb állomásainak
felidézése.
A gazdasági
rendszerváltoztatás
legfontosabb
kérdéseinek
áttekintése és
értékelése.
A gazdaság és a
társadalom
átalakulása főbb
tendenciáinak
megfigyelése
grafikonok és
adatsorok alapján.
A kádári diktatúra
és az új
demokratikus
rendszer
összehasonlítása.

Kronológia: 1987 a
lakiteleki találkozó,
1989–1990 a
rendszerváltoztatás,
1990 az első szabad
választások, 1991 a
szovjet csapatok
kivonulása
Magyarországról.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése.
– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről.
– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán.
– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról.
TÉMAKÖR: A világ a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átalakuló világ

−

−

−

A globális világ

−
−
−

−

−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A
Fogalmak: modern –
világgazdaság
kori migráció,
hagyományos
multikulturalizmus,
centrumai: az
–
párhuzamos
Amerikai
társadalom,
Egyesült
népességrobbanás,
Államok és
–
iszlamizmus ,
szövetségesei.
A világpolitika terrorizmus,
és
–
globalizáció.
világgazdaság
új súlypontjai:
–
Oroszország,
Kína.
Óriásvállalatok
–
a globális
térben.
–
Demográfiai
változások,
népmozgások.
Az iszlamizmus
térhódítása.
A
kereszténység
helyzete a
globalizálódó
világban.
Válsággócok,
helyi
konfliktusok és
terrorizmus.
Globalizáció és
kultúra.
A
hagyományos
és új identitások
– értékek és
értékválság.
Demokratikus
közbeszéd és
politikai
korrektség.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése.
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Fejlesztési feladatok
A világgazdaság
résztvevőinek elhelyezése a
globális térben.
A transznacionális vállalatok
működésének bemutatása
konkrét példák alapján.
A globalizáció előnyeinek és
hátrányainak, valamint
kockázatainak összevetése.
A többpólusú világ főbb
jellemzőinek felidézése.
A népességrobbanás és
népességfogyás problémáinak
áttekintése.
A migráció okainak feltárása
(a gazdasági bevándorlás és a
menekültkérdés esetében).
Válsággócok azonosítása
térkép segítségével (pl. KözelKelet, Ukrajna).

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A demokrácia
működése
Magyarországon

A magyar bel- és
külpolitika főbb
jellemzői

−
−

−
−
−
−

Magyarország és az
Európai Unió

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az Alaptörvény.
Fogalmak:
A hatalmi ágak és
közvetett és
intézményeik,
közvetlen
önkormányzati
demokrácia,
rendszer.
A választási rendszer. integráció, euró,
Európai Unió,
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb Európai Tanács,
fordulópontjai.
Európai Unió
Magyarország a
Tanácsa, Európai
NATO-ban.
Parlament, Európai
Közép-európai
Bizottság,
együttműködés: a
schengeni
visegrádi négyek.
Az európai integráció egyezmény.
főbb állomásai:
mélyítés és bővítés.
Személyek:
Az Európai Unió főbb Magyarország
szervei és működésük. miniszterelnökei a
Magyarország
rendszerváltoztatás
csatlakozásának
óta (a legalább
folyamata.
négy évig
Az együttműködés
hivatalban lévő
eredményei és
nehézségei.
kormányfők).
Nemzetek Európája
vagy föderatív
Kronológia: 1957 a
Európa?
római szerződés,
1992 a maastrichti
szerződés, 1999
Magyarország
belép a NATO-ba,
2004 Magyarország
belép az Európai
Unióba, 2012 az
Alaptörvény
bevezetése.
Topográfia:
Brüsszel.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
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Fejlesztési feladatok
−
−

−

−

−

−

Az Alaptörvény
fontosabb pontjainak
felidézése.
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb
eseményeinek
azonosítása különböző
források alapján.
A rendszerváltoztatás
óta parlamentbe jutott
fontosabb pártok
politikai profiljának és
céljainak áttekintése.
Magyarország nyugati
integrációjának
bemutatása a NATO
és az Európai Unió
működésének
ismeretében.
Eltérő álláspontok
bemutatása az Európai
Unió működésének
értékeléséről és
jövőjéről.
Érvelés a középeurópai
együttműködés
mellett.

–

–

A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus
Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző
nyomtatott és internetes források segítségével.
Vita az Európai Unió szerepéről életünkben.

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A határon túli
magyarok

−

−
−
−
−
−
A magyarországi −
nemzetiségek, a
magyarországi
−
cigányság
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politikai rendszerek
Fogalmak: kitelepítés,
változásai és hatásaik a
Beneš-dekrétum,
magyar kisebbség
lakosságcsere,
helyzetére.
falurombolás, kettős
Demográfiai jellemzők és
állampolgárság,
folyamatok.
diszkrimináció,.
Az asszimilációs politika
megnyilvánulásai.
Autonómia és kisebbségi
Személyek: Esterházy
jogok kérdése.
János, Márton Áron,
Anyanyelvű oktatás és
Tőkés László.
kultúra.
Magyarok a nagyvilágban –
Kronológia: 1944–
a szórványmagyarság.
1945 magyarellenes
A politikai rendszerek
atrocitások, 1990
változásai és hatásaik a
nemzetiségek helyzetére.
fekete március.
A cigányok/romák 20–21.
századi története.
Topográfia: Csúrog,
Demográfiai jellemzők és
Jarek, Duna-delta,
folyamatok.
Marosvásárhely,
Kulturális autonómia és
Székelyföld.
kisebbségi jogok a mai
Magyarországon.
Anyanyelvű oktatás és
kultúra.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A határon túli
magyar nemzeti
közösségek
küzdelmeinek
áttekintése
Trianontól
napjainkig.
A kisebbségben
élő magyarság
egy kiemelkedő
személyiségének
bemutatása.
A magyarországi
németek
kitelepítésének
felidézése
források alapján.
A magyarországi
romák
helyzetének,
problémáinak
bemutatása
napjainkban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–

–

Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság
létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az
adatokból.
Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének
intézményeiről a 21. században.
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Történelem - Öt évfolyamos kiemelt táncművészeti (néptánc) párhuzamos képzésű
szakgimnáziumi tagozat
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel,
történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg
a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk
alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország
története áll.
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai,
illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget
is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket
elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit
figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és
méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó
jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat,
és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése.
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és
különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle
módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a
következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik
a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán
keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és
rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét.
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más
élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és
megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége
mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi
kérdések iránti érdeklődésre.
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik
hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt,
azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A
különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása
pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos
eligazodást.
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes
használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és
mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk
ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és
filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása
elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a
digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek
kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben.
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása
során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von
le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk
mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek
együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló
képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi
életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és
cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket
adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz
élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi
helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre
méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket,
társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző
magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti.
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem
tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli
a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az
egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző
gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó
emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek
teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek
kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló
felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy
a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként
szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is.
A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes
óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez
kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban
átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók.
A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki,
amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább
70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma
részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A
mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a
témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére.

A mindenkori törvényi környezethez igazodva kötelező két köznevelési témahét beépítése
a tanév rendjébe.
A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a
konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és
adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és
topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező
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elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok
teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények.
A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de
eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen
bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel.

A tanulók értékelése
Az egyéni értékelés különböző formái:
 Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi
dolgozat, projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése.
 Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása).
 Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték).
 Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása, melynek értékelése a tantestület
által elfogadott százalékok alapján történik.
85% − 100% jeles
70% − 84% jó
55% − 69% közepes
40% − 54% elégséges
0% − 39% elégtelen
– Évenként egy összegző, rendszerző feladatlap és esszé megírása.
A tanulók értékelésének főbb szempontjai:
– Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
– Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus
gondolatmenetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés.
– Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat,
következtetéseket megfogalmazni?
– Az általános és adott korszakhoz kapcsolódó történelmi fogalmak szakszerű és helyes
használata.
– Történelmi események, jelenségek, folyamatok, személyek elhelyezése időben és térben,
tájékozódás a történelmi térképen.
– Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. szöveges forrás-, kép-, film-, ábra-,
grafikon-, diagramelemzés) megoldása.
– Projektek (pl. tablók, házi dolgozatok, színielőadások, kiadványok, makettek, filmek, egyéb
digitális anyagok) egyéni vagy csoportos elkészítése.
– Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása,
tanulmányi
kirándulásokról,
múzeumlátogatásokról
készült
jegyzőkönyvek,
élménybeszámolók tartása.
Tantárgyi struktúra és óraszámok
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Tantárgy
Történelem
2
2
3
3
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9-12. évfolyam
A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a
hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események
ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat. Szerezzen mélyebb
ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon
azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális
téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek
révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás.
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül.
Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők szemléletes
bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a források
feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák
azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek
értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen
segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a
történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is,
amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek.
A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll.
A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák
részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több
általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor
az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló
európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar
történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez
hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország
sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken
alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet
történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos
cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a
határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó megismertetése.
A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése
után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az
iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású,
kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává
váljék.
A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli automatikusan
azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó folyamatai, jelenségei
vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó
mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai
korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé.
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A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak
magukba. A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a tanítása
minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak bevezetésére
a helyi tantervben.
Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a korábbi
tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai egységek
száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az
ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására,
továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére.
Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére,
illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is.
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó
fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért
valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott
középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az
idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek
ismerete és pontos helyesírása várható el.
A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény;
változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció.
Tartalmi kulcsfogalmak:
– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia,
parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, jog,
alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom;
– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, nemzet,
etnikum, identitás, életmód;
– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés;
– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció,
eszme/ideológia, világkép.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.)
ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–

–

önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat
(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és
egyéb adatbázisok, filmek, keresők);
önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző
médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről
nyomtatott és digitális felületekről;
2962

–
–
–
–
–

tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és
szövegösszefüggés alapján;
képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli
egy forrás hitelességét;
képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból;
összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források
információival és megmagyarázza az eltérések okait;
képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására
vagy cáfolására.

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–

–
–
–
–
–
–

ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes
azokat időben és térben elhelyezni;
az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy
viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ
és készít;
össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok
jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit;
képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat;
felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a
magyar és európai történelem kölcsönhatásaira;
egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással.
a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani;
képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér
változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások
hátterének feltárásával.

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező
kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni;
fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján;
képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat;
össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;
képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;
képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni;
történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be;
történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi,
gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni;
megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni,
amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével,
állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le;
társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló
érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja
saját álláspontját.
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TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi
problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;
a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,
hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének
mozgatórugóiról;
önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről,
okairól és következményeiről;
önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és
személyekről;
képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések
levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;
a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni
azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően;
képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek,
események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők
szándékairól;
összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket;
képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely
általános szabályszerűség érvényesülését;
összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és
személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat;
feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket;
felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli
események, tényezők következményeiként alakultak ki.

9–10. évfolyam
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a magyar és
egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó
tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező
civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után
ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6.
évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré
témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és
kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére,
politikai modelljeire és világképére helyeződik.
Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek
jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem
eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, nemzetközi
összefüggésekbe ágyazva jelennek meg.
A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is változik.
A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az önállóan
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végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és
a problémaközpontú tárgyalási mód.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–
–
–

–
–

–
–
–
–

–

–

–

ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a római
állam működését, hatásukat az európai civilizációra;
felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit,
és bemutatja terjedésüket;
bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a
reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem,
illetve a vallásszabadság mellett;
képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó
birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat;
ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket és
tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek
kutatásainak főbb eredményeivel;
értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;
felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink
tetteit;
ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy a
magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás;
be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás
eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia
forradalom európai hatásáról;
összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a
Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció
megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc
jelentőségét;
ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a
kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit;
fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és
politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19.
század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái
között.

A 9. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 7 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Civilizáció és államszervezet az ókorban
Vallások az ókorban

Javasolt óraszám
13
5
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Hódító birodalmak
A középkori Európa
A magyar nép eredete és az Árpád-kor
A középkori Magyar Királyság fénykora
Két mélységelvű téma

6
12
14
15
7
72

Összes óraszám:
A 10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 72 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A kora újkor
A török hódoltság kora Magyarországon
A felvilágosodás kora
Magyarország a 18. században
Új eszmék és az iparosodás kora
A reformkor
A forradalom és szabadságharc
Két mélységelvű téma

Javasolt óraszám
12
10
8
10
6
12
8
6
72

Összes óraszám:

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:

Témák
A Közel-Kelet
civilizációi

A görög
civilizáció

–

–
–
–
–
–
–

Az athéni
demokrácia

–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az állam működése Fogalmak: öntözéses
az Óbabiloni
földművelés, fáraó, piramis,
Birodalom példáján. hieroglifa, ékírás, múmia,
Tudomány.
Akropolisz, filozófia, jósda,
A pénz megjelenése. olümpiai játékok,
városállam/polisz,
A görög anyagi
arisztokrácia, démosz,
kultúra öröksége.
demokrácia, népgyűlés,
A filozófia és a
sztratégosz, cserépszavazás,
történetírás.
rabszolga, patrícius,
A görög
plebejus, consul, senatus,
embereszmény.
dictator, néptribunus,
A hellenisztikus
császár, amfiteátrum,
kultúra elterjedése.
gladiátor, provincia, légió,
Arisztokratikus
limes, polgárjog.
köztársaság és
demokrácia.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

Az állam szerepének
bemutatása
Hammurapi
törvényeinek
elemzésén keresztül.
Az ókori civilizációk
jelentőségének és
kulturális hatásainak
felismerése.
Az ókori civilizációk
azonosítása térképen.
Az ókori civilizációk
kulturális és vallási
jellemzőinek
bemutatása.

–
–

A római
civilizáció

–

–
–

–
A római
köztársaság

–
–

–

Kleiszthenész és
Periklész.
Az athéni
államszervezet és
működése.
Római
városépítészet,
amfiteátrumok,
fürdők,
vízvezetékek és
utak.
A római jog néhány
máig élő alapelve.
A birodalom
kiterjedése és a
provinciák
(Pannónia).
A latin nyelv és írás
elterjedése.
A vérségi, a vagyoni
és a területi elv.
A római köztársaság
államszervezete és
működése.
Köztársaságból
egyeduralom:
Caesar és Augustus.

Személyek: Hammurapi,
Kleiszthenész, Periklész,
Platón, Arisztotelész,
Hérodotosz, Nagy Sándor,
Julius Caesar, Augustus.
Kronológia: Kr. e. 3000
körül – Kr. u. 476 az ókor,
Kr. e. 776 az első
feljegyzett olümpiai
játékok, Kr. e. 753 Róma
alapítása a hagyomány
szerint, Kr. e. 510 a
köztársaság kezdete
Rómában, Kr. e. 508
Kleiszthenész reformjai,
Kr. e. 5. sz. közepe az
athéni demokrácia
fénykora, Kr. e. 44. Caesar
halála, az ókori Izrael – Kr.
u. 70 Jeruzsálem
lerombolása,
Kr. u. 395 a Római
Birodalom kettéosztása.
Topográfia: Mezopotámia,
Babilon, Egyiptom, Nílus,
Olümpia, Athén,
Alexandria, Itália, Róma,
Római Birodalom,
Pannónia, Aquincum,
Savaria, Jeruzsálem.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

A különböző
civilizációk közötti
különbségek
azonosítása.
Pannónia jelentősebb
városainak
azonosítása.
A római jog
alapelveinek
felidézése és
azonosítása.
Az athéni demokrácia
és a római köztársaság
működésének
bemutatása.
A Periklész-kori
athéni demokrácia
ellentmondásainak
feltárása.
A demokrácia és a
diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia melletti
érvek
megfogalmazása.
Az athéni demokrácia
összehasonlítása a
modern
demokráciával.
Caesar diktatúrája
előzményeinek,
okainak feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához.
Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése.
Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy
építményről.
Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről.
Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése.
Római kori emlékek felkeresése.

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
Politeizmus és –
monoteizmus
–
–
A
kereszténység
kezdete

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politeizmus
Fogalmak: politeizmus,
az ókori
monoteizmus, zsidó
Keleten.
vallás, Ószövetség/Héber
Görög és római
Biblia, Tízparancsolat
istenek.
próféta, jeruzsálemi
A zsidó
templom, diaszpóra,,
monoteizmus.
Messiás, keresztény
Jézus tanításai.
A páli fordulat. vallás, keresztség és
Keresztényúrvacsora, apostol,
üldözések, a
misszió, Biblia,
kereszténység
Újszövetség, evangélium,
elterjedése a
püspök, zsinat.
Római
Altémák

–
–
–

–

Birodalomban.
A
Szentháromságtan.

Személyek: Kheopsz,
Zeusz, Pallasz Athéné,
Ábrahám, Mózes, Jézus,
Szent Péter és Szent Pál
apostolok, Constantinus
Kronológia: a keresztény
időszámítás kezdete (Kr.
e. és Kr. u.), 313 a
milánói rendelet, 325 a
niceai zsinat.

Fejlesztési feladatok
–
–
–

–
–
–

–

–

A zsidó és a keresztény
vallások jellemzőinek
összehasonlítása.
A vallások a mindennapi
életre gyakorolt hatásainak
megállapítása.
A zsidó-keresztény
hagyományok európai
kultúrára gyakorolt
hatásának bemutatása.
Bibliai történetek, személyek
felidézése.
A kereszténység
terjedésének végigkövetése
térképen.
Az Ószövetség történelmi
szereplőinek, helyszíneinek
azonosítása bibliai idézetek
alapján.
Jézus életével és a
kereszténység terjedésével
kapcsolatos filmek/
filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és
zenei alkotások gyűjtése és
elemzése bibliai témákról.

Topográfia: Jeruzsálem,
Kánaán, Júdea, Izrael,
Palesztina, Betlehem.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról.
Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról.
Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján.
Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények
elemzése, értelmezése.
Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról.

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
Egy eurázsiai
birodalom: a
hunok

Altémák
–

A nomád életmód,
harcmodor és
államszervezés.
A népvándorlás.
A Hun Birodalom.
Az ókor vége
Nyugaton: a Római
Birodalom összeomlása.
Róma örökösei Európa
térképén.
Mohamed tanításai és a
Korán.
Az iszlám kultúra
jellegzetességei.
Az Arab Birodalom és
az arab hódítás.
Az arab hódítás
feltartóztatása
Európában: Poitiers,
Bizánc.

–
–
–
–

Az Arab
Birodalom és
az iszlám

–
–
–
–

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
népvándorlás, hunok,
ortodox, iszlám, Korán,
kalifa.
Személyek: Attila,
Justinianus, Mohamed,
Nagy Károly, I. Ottó.

Fejlesztési feladatok
–

–

Kronológia: 476 a
Nyugatrómai Birodalom –
bukása, 622 Mohamed
Medinába költözése,
732 a poitiers-i csata.
–
Topográfia: Hun
Birodalom,
Konstantinápoly,
Bizánci Birodalom,
Mekka, Poitiers, Frank
Birodalom, Németrómai Császárság.

A népvándorlás
irányainak és
résztvevőinek nyomon
követése térkép
segítségével a Kr. u.
4–8. sz. időszakában.
A sztyeppei állam
működésének,
sajátosságainak
bemutatása.
A kora középkori
Európa
államalakulatainak
azonosítása térképen.
Az iszlám vallás és az
arab terjeszkedés
közötti összefüggések
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése.
A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok
alapján.
Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról.

TÉMAKÖR: A középkori Európa
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A parasztság
világa

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A hierarchikus
Fogalmak: uradalom,
világkép.
földesúr, majorság,
Az uradalom.
jobbágy, robot,
A jobbágyok
kiváltság, rend, pápa,
kötelességei és
érsek, cölibátus,
jogai.
szerzetes, bencés rend,
Az önellátástól az
ferences rend, eretnek,
árutermelésig.
Éhínségek,
inkvizíció, kolostor,
járványok,
katolikus, szent, kódex,
felkelések.
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

A középkor társadalmi,
gazdasági, vallási és
kulturális jellemzőinek
bemutatása.
A társadalmi csoportok
közötti jogi
különbségek
azonosítása.
Érvekkel alátámasztott
vélemény

Az egyházi rend

–

–
–
–
–
–

A nemesi rend

–

–
–
A polgárok
világa

–
–
–
–
–

Az egyházi
hierarchia, az
egyházi
intézményrendszer.
Az egyházszakadás
és a 11. századi
reform.
A szerzetesség.
Az eretnekség.
Kultúra és oktatás, a
középkori
egyetemek.
Román és gótikus
építészet – európai
és magyar példák.
Az uralkodói
hatalom és korlátai
(hűbériség,
rendiség).
Lovagi eszmény és
lovagi kultúra.
A keresztes
hadjáratok eszméje.
A középkori város
és lakói.
A város kiváltságai
(magyar példák
alapján).
A céhek.
A helyi és távolsági
kereskedelem.
A reneszánsz
építészet (európai és
magyar példák).

román stílus, gótikus
stílus, reneszánsz, lovag,
–
nemes, feudalizmus,
hűbériség, király, rendi
monarchia, keresztes
hadjáratok, polgár, céh. –
Személyek: Szent
Benedek, VII. Gergely,
Assisi Szent Ferenc,
Aquinói Szent Tamás,
Leonardo da Vinci,
Gutenberg, Dózsa
György.

–
–

–
Kronológia: 476–1492 a
középkor, 1054 az
–
egyházszakadás, 1347 a
nagy pestisjárvány.
–
Topográfia: Egyházi
Állam, Anglia,
Franciaország, levantei
kereskedelmi hálózat,
Velence, Firenze, Hanza
kereskedelmi hálózat,
Szentföld.
–

megfogalmazása a
középkor világáról.
A középkor társadalmi
berendezkedése és a
rendi szemlélet
értelmezése.
A jobbágyság jogainak
és kötelességeinek
rendszerezése.
Az egyház szerepének
áttekintése a középkori
Európában.
A középkori kolostori
élet bemutatása képi
vagy szöveges források
segítségével.
A nyugati és keleti
kereszténység
összehasonlítása.
A lovagi életmód
jellemzőinek
azonosítása.
A városok életének
bemutatása képek,
ábrák és szöveges
források alapján, kitérve
a zsidóság
városiasodásban játszott
szerepére, valamint az
antijudaista
törekvésekre.
A céhek működésének
jellemzése
források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről.
Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól.
Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról.
Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről.
A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost
bemutató ábrán.
Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel
hirdetése).

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
Magyar
őstörténet és
honfoglalás

Altémák
–

–
–
–
Az államalapítás

–

–

A magyar állam
megszilárdulása
az Árpád-korban

–
–
–
–
–
–
–

Az eredet kérdései,
a nyelvészet, a
régészet, a néprajz
és a genetika
eredményei.
A magyar
törzsszövetség az
Etelközben.
A honfoglalás okai
és menete.
A kalandozások – a
lovas-íjász
harcmodor.
Géza és I. (Szent)
István
államszervező
tevékenysége.
A
földbirtokrendszer
és a
vármegyeszervezet.
Az egyházszervezés.
Szent László, az
országépítő.
Könyves Kálmán
törvénykezési
reformjai.
A kül- és belpolitika
új irányai: III. Béla
uralkodása.
II. András kora: az
átalakuló
társadalom.
Újjáépítés a
tatárjárás után: IV.
Béla.
Az Árpádok európai
kapcsolatai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: finnugor,
törzs, fejedelem,
kabarok, vérszerződés,
honfoglalás, kettős
honfoglalás elmélete,
avarok, rovásírás,
kalandozások,
székelyek, vármegye,
egyházmegye, érsekség,
tized, nádor, ispán,
kancellária, kettős
kereszt, szászok, kunok,
tatárok/mongolok
Személyek: Álmos,
Árpád, az Árpád-ház,
Géza, I. (Szent) István,
Koppány, Szent Gellért,
Szent Imre, I. (Szent)
László, Könyves
Kálmán, III. Béla, II.
András, IV. Béla, Szent
Margit.
Kronológia: 895 a
honfoglalás, 907 a
pozsonyi csata,
997/1000–1038 I.
(Szent) István
uralkodása, 1222 az
Aranybulla, 1241–1242
a tatárjárás.

Fejlesztési feladatok
–

–

–
–

–

–

A magyarság
eredetére vonatkozó
elméletek közötti
különbségek
megállapítása.
A mondák, a történeti
hagyomány és a
történettudomány
eredményeinek
megkülönböztetése.
A kalandozó
hadjáratok céljainak
azonosítása.
Géza fejedelem, I.
(Szent) István és IV.
Béla uralkodásának
jellemzése és
értékelése.
A kereszténység
felvétele és az
államalapítás
jelentőségének a
felismerése.
A korai magyar
történelmet és az
Árpád-kort
megjelenítő
legfontosabb kulturális
alkotások azonosítása.

Topográfia: Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpátmedence, Pannonhalma,
Esztergom,
Székesfehérvár, Buda,
Muhi, Erdély,
Horvátország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–

Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól,
valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével.
A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása.
Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről.
2971

–
–
–
–

–
–

Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.
Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből.
Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről.
A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében.
Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen.
A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán
törvényeinek elemzésével.

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az Anjouk

–

–
–
–
A török fenyegetés
árnyékában

–
–
–

–
–
Hunyadi Mátyás

–
–
–
–
–

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A királyi
Fogalmak: aranyforint,
hatalom újbóli
regálé, kapuadó, kilenced,
megszilárdítása
bandérium, perszonálunió,
I. Károly idején.
sarkalatos nemesi jogok,
A visegrádi
fő- és köznemes, szabad
királytalálkozó.
királyi város, bányaváros,
Az 1351-es
mezőváros, kormányzó,
törvények.
Nagy Lajos
szekérvár, végvár, szultán,
hadjáratai.
szpáhi, janicsár, rendkívüli
Az Oszmán
hadiadó, füstpénz, fekete
Birodalom.
sereg, zsoldos, Corvina,
Török hódítás a
Szent Korona, Szent
Balkánon.
Korona-tan, Képes krónika.
Luxemburgi
Zsigmond, a
közép-európai
Személyek: I. (Anjou)
uralkodó és a
Károly, I. (Nagy) Lajos,
török veszély.
Luxemburgi Zsigmond,
Hunyadi János, a
Hunyadi János, I.
politikus és
(Hunyadi) Mátyás.
hadvezér.
Hunyadi János
törökellenes
harcai.
Mátyás útja a
trónig.
A központosított
királyi hatalom.
Jövedelmek és
kiadások.
Birodalomépítő
tervek.
Aktív védelem a
török ellen.

Kronológia: 1301 az
Árpád-ház kihalása,1308. I.
Károly uralkodásának
kezdete, 1335 a visegrádi
királytalálkozó, 1351
I.(Nagy) Lajos törvényei,
1396 a nikápolyi csata,
1443–1444-es hosszú
hadjárat, 1444 a várnai
csata, 1453
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Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–
–

A 14–15. századi
magyar uralkodók
politikai
pályájának
felidézése.
Érvekkel
alátámasztott
vélemény
megfogalmazása
az egyes
személyek
cselekedeteiről,
döntéseiről.
A késő középkori
magyar állam és
az Oszmán
Birodalom főbb
összecsapásainak
felidézése.
Annak értékelése,
hogy az Oszmán
Birodalom
terjeszkedő
politikája milyen
hatást gyakorolt a
magyar
történelemre.
Mátyás hatalomgyakorlásának
jellemzése.
A reneszánsz
kultúra bemutatása
Mátyás
udvarában.

A magyar középkor
kulturális hagyatéka

–
–
–

–

Honfoglalás kori
leletek.
A Szent Korona.
Várak, királyi
udvar,
kolostorok,
templomok.
Magyar geszták,
krónikák és
szentek legendái.

Konstantinápoly eleste,
1456 a nándorfehérvári
diadal, 1458–90 Mátyás
uralkodása.

–

Topográfia: Visegrád,
Lengyelország, Csehország,
osztrák tartományok,
Nikápoly, Várna,
Nándorfehérvár, Kolozsvár,
Kenyérmező, Oszmán
Birodalom.

A 14–15. századi
magyar
történelmet
megjelenítő fontos
kulturális
alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–
–
–

Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján.
A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a
cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.)
Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott
források segítségével.
Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő
emlékeiről.
A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár,
Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása.
Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról.

TÉMAKÖR: A kora újkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A földrajzi
felfedezések

−

−

−

A korai
kapitalizmus

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A portugál és
Fogalmak: gyarmat,
spanyol
világkereskedelem,
felfedezések.
abszolutizmus, infláció,
A korai
manufaktúra, tőke, tőkés,
gyarmatosítás és
bérmunkás, kapitalizmus,
következményei.
bank, tőzsde, részvény,
A
világkereskedelem örökös jobbágyság,
kialakulása.
reformáció, protestáns,
Az abszolutizmus. evangélikus, református,
Az árforradalom.
anglikán, unitárius, vallási
A manufaktúrák.
türelem, ellenreformáció,
Bankok és tőzsdék.
katolikus megújulás,
Az európai
jezsuiták, barokk.
munkamegosztás
és következményei
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A felfedezők céljainak
és útjainak bemutatása
tematikus térképeken.
Információk gyűjtése a
kialakuló
világkereskedelem új
útvonalairól,
fontosabb termékeiről
és szereplőiről.
Az új
munkaszervezési
formák bemutatása és
összehasonlítása a
céhes iparral.
Az európai régiók
közötti gazdasági és

Reformáció
Európában és
Magyarországon

A reformáció
előzményei
(humanizmus és az
egyházi reform
igénye).
Luther és Kálvin
fellépése.
A protestáns
egyházak
megszerveződése
és a
protestantizmus
elterjedése.
A reformáció
eredményei
Magyarországon
Vallási
konfliktusok
Európában.
Etnikai
sokszínűség és
vallásbéke
Erdélyben.
A magyar
protestáns és
katolikus iskolák.
A katolikus
megújulás és a
barokk Európában
és
Magyarországon.

−

−
−

−

„Hitviták
tüzében”

−

−

−

−

Személyek: Kolumbusz
Kristóf, Vasco da Gama,
Ferdinánd Magellán,
Luther Márton, Kálvin
János, Károli Gáspár,
Pázmány Péter, Apáczai
Csere János, Habsburgdinasztia, V. Károly,
Loyolai (Szent) Ignác,
XIV. Lajos.
Kronológia: 1492-től az
újkor, 1492 Amerika
felfedezése, 1517 a
reformáció kezdete, 1545
a tridenti zsinat
megnyitása, 1568 a tordai
határozat,
1648 a vesztfáliai békék.
Topográfia:
Spanyolország, India,
London, Párizs/Versailles,
Sárospatak.

−

−

−

−

−

−

társadalmi
különbségek
felismerése.
A reformáció okainak
és következményeinek
bemutatása.
A katolikus és a
protestáns tanítások és
egyházszervezet
összehasonlítása.
A reformáció egyes
irányzatai terjedésének
nyomon követése
térképen.
Vallás és politika
összefonódásának
felismerése.
Az erdélyi vallási
türelem szerepének és
jelentőségének
felismerése.
A katolikus egyház
megújulási törekvései
és a barokk művészet
jellemzői közötti
párhuzam felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen.
Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről.
Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció,
kulturális hatások, irányzatok).
Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvállalásáról
és hivatásukról.
Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci
Molnár Albert, Pázmány Péter).

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az ország három
részre szakadása

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A mohácsi csata és
közvetlen
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Fejlesztési feladatok
−

A török
hadjáratoknak és az

−
−
A két magyar állam −

−

A török kiűzése és
a török kor
mérlege

−
−

−

előzményei, a kettős
királyválasztás.
Az ország három
részre szakadása.
A várháborúk és az
új végvárrendszer.
A Magyar Királyság
a Habsburg
Birodalomban: rendi
és abszolutista
törekvések,
konfliktusok.
Az Erdélyi
Fejedelemség
viszonylagos
önállósága és
aranykora.
Magyarország az
európai
munkamegosztásban.
Háborús békeévek:
másfél évszázad
hódoltság és az
ország pusztulása.
A török kiűzése.

Fogalmak: rendi
országgyűlés,
hajdúszabadság.
Személyek: I. Szulejmán,
II. Lajos, (Szapolyai)
János, I. Ferdinánd, Dobó
István, Zrínyi Miklós (a
szigetvári hős), Báthory
István, Bocskai István,
Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós (a költő és
hadvezér), I. Lipót,
Savoyai Jenő.

−

−

Kronológia: 1526 a
mohácsi csata, 1541 Buda
−
eleste, 1552 Eger
védelme, 1566 Szigetvár
eleste, 1664 a vasvári
béke, 1686 Buda
−
visszafoglalása, 1699
karlócai béke.
Topográfia: Mohács,
Kőszeg, Eger, Szigetvár,
Habsburg Birodalom,
Erdélyi Fejedelemség,
Hódoltság, Magyar
Királyság (királyi
Magyarország), Pozsony,
Gyulafehérvár, Bécs.

ország három
részre
szakadásának
bemutatása
térképeken.
A végvári élet
felidézése
különböző források
(képek, irodalmi
alkotások és
filmek) alapján.
A három részre
szakadt ország
gazdasági
lehetőségeinek és
szerepének
értelmezése adatok,
grafikonok,
diagramok alapján.
A török hódoltság
hosszú távú
hatásainak
azonosítása.
A 16-17. századi
magyar történelmet
megjelenítő fontos
kulturális alkotások
azonosítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

−
−

A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján.
Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi
Miklós).
Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről.
Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen.
A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen.
A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése.
Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák).

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
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Témák
A
felvilágosodás

−

−
−
A brit
−
alkotmányos
monarchia és az
amerikai
−
köztársaság
működése
A francia
forradalom és
hatása

−

−
−

Altémák
Tapasztalat és
értelem − a
felvilágosodás új
világképe.
A felvilágosodás
államelméletei.
A szabad verseny
elmélete.
A parlamentáris
rendszer:
parlament és
kormány.
Az elnöki
rendszer:
kongresszus és
elnök.
A forradalom
kitörése és az
Emberi és
polgári jogok
nyilatkozata.
A jakobinus
diktatúra.
Napóleon
birodalma: a
polgári
berendezkedés
exportja.

Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Fogalmak: felvilágosodás,
− A középkor és a
felvilágosodás
jogegyenlőség, hatalmi ágak
világképének
megosztása, népfelség,
összehasonlítása.
társadalmi szerződés, szabad
− A felvilágosodás
verseny, alkotmány,
államelméleteinek
alkotmányos monarchia, elnök,
összehasonlítása
miniszterelnök, felelős kormány,
különböző
szempontok
cenzus, általános választójog,
alapján.
forradalom, diktatúra, jakobinus,
−
A brit és az
Szent Szövetség.
amerikai
államszervezetet
Személyek: Nikolausz
bemutató ábrák
Kopernikusz, Isaac Newton,
értelmezése.
Charles Louis Montesquieu,
− Az Emberi és
polgári jogok
Jean-Jacques Rousseau, Adam
nyilatkozatában
Smith, George Washington,
megjelenő
Maximilien Robespierre,
felvilágosult elvek
Bonaparte Napóleon.
azonosítása.
− A forradalmi
Kronológia: 1689 a
gondolat és a
Jognyilatkozat, 1776 a
legitimitás
eszméjének
Függetlenségi nyilatkozat, 1789
értelmezése,
a francia forradalom, 1804–
azonosítása.
1814/1815 Napóleon
császársága, 1815 a waterlooi
csata.
Topográfia: Nagy-Britannia,
Amerikai Egyesült Államok,
Párizs, Oroszország, Waterloo.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához.
Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól.
Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól.
Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól.

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A Rákóczi−
szabadságharc

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Magyarország a
Fogalmak: kuruc,
Habsburg
labanc,
Birodalomban.
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Fejlesztési feladatok
−

A Rákóczi-szabadságharc
céljainak és

−
−
−
Magyarország −
újranépesülése
és
újranépesítése
−
−
A felvilágosult
abszolutizmus
reformjai

−
−
−
−

A szabadságharc
okai és céljai.
A szabadságharc
politikai és katonai
fordulópontjai.
A szatmári béke
kompromisszuma.
A belső vándorlás, a
szervezett betelepítés
és az öntevékeny
betelepülés.
A többnyelvű és
többvallású ország.
Gazdaság és
életmód.
A Pragmatica
Sanctio.
A felvilágosult
abszolutizmus céljai.
Mária Terézia:
együttműködés és
reform.
II. József
reformpolitikája és
kudarca.

szabadságharc,
trónfosztás,
amnesztia,
felvilágosult
abszolutizmus, kettős
vámhatár, úrbéri
rendelet, Ratio
Educationis, türelmi
rendelet,
nyelvrendelet.
Személyek: II.
Rákóczi Ferenc,
Mária Terézia,
II. József.
Kronológia: 1703–
1711 a Rákócziszabadságharc, 1711
a szatmári béke,
1740–1780 Mária
Terézia uralkodása,
1780–1790 II. József
uralkodása.

−

−

−

−
−
−

eredményeinek
összevetése.
A szabadságharc katonai
történetének felidézése
térképek, képek és
szöveges források
segítségével.
Magyarország
újranépesülésének és a
folyamat eredményének
értelmezése tematikus
térképek segítségével.
A felvilágosult
abszolutizmus eszmei és
politikai hátterének,
valamint eredményeinek
azonosítása.
Mária Terézia és II. József
politikájának
összehasonlítása.
II. József személyiségének
bemutatása, uralkodásának
mérlege, értékelése.
A 18. századi
Magyarország legfőbb
kulturális eredményeinek
azonosítása.

Topográfia:
Temesvár,
Határőrvidék,
Poroszország.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására.
Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról.
Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal
kapcsolatban.
− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen.
− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen.
− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről.
− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis részlete
alapján.

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

2977

Témák

Altémák

Liberalizmus, −
nacionalizmus és
konzervativizmus −
−

Az ipari
forradalom
hullámai

−
−
−
−
−

Liberalizmus: jogegyenlőség
és alkotmányosság.
Nacionalizmus: nemzetépítés
és nemzetállam.
Konzervativizmus: szerves
reform és a forradalom
elutasítása.
Az első hullám: textilipar,
bányászat, kohászat.
A közlekedés forradalma.
A második hullám:
elektronika és vegyipar.
A gyár és a futószalag.
Az ipari forradalmak
társadalmi és környezeti
hatásai.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: liberalizmus, −
nacionalizmus,
nemzetállam,
konzervativizmus,
reform, ipari
forradalom,
munkanélküliség,
−
tömegtermelés,
szegregáció.
Személyek: James Watt,
Thomas Edison, Henry
Ford.
Topográfia:
Manchester, New York.

−

−

−

Fejlesztési
feladatok
A 19. század
politikai
eszméinek
azonosítása
szöveges
források
alapján.
Az iparosodás
hullámainak
azonosítása és
összevetése.
Egy ipari
nagyváros
életkörülményeinek
jellemzése.
Az ipari
forradalmak
ökológiai
következményeinek
azonosítása.
A 19. századi
demográfiai
változások
okainak
feltárása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése.
Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól.
Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról.
− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása.

TÉMAKÖR: A reformkor
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A politikai élet
színterei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Habsburg
Fogalmak: alsó- és
−
Birodalom és
felsőtábla,
Magyarország.
érdekegyesítés,
A rendi
közteherviselés,
országgyűlés és a
jobbágyfelszabadítás, −
megyerendszer.
örökváltság.
A reformkori
Pest-Buda.
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Fejlesztési feladatok
A jobbágykérdés és
megoldási javaslatainak
értelmezése szövegek és
adatok alapján.
A nyelvkérdés és a nemzetté
válás bemutatása különböző
források segítségével. (Pl.
magyar államnyelv, a

−

A reformkor fő
kérdései

−

−

−

−

A nyilvánosság
megteremtése,
politika és kultúra.
A magyar nyelv
ügye és a
nemzetté válás.
A jobbágykérdés:
örökváltság,
kárpótlás.
A polgári
alkotmányosság
kérdése.
Széchenyi és
Kossuth
programja és
vitája.

Személyek: József
nádor, Klemens
Metternich,
Wesselényi Miklós,
Széchenyi István,
Kölcsey Ferenc,
Deák Ferenc,
Kossuth Lajos, Ganz
Ábrahám.
Kronológia: 1830–
1848 a reformkor,
1830 a Hitel
megjelenése, 1844
törvény a magyar
államnyelvről.

−

−

−

−
Topográfia: PestBuda.

zsidóság nyelvváltása, Lőv
Lipót)
A polgári alkotmányosság
programjának bemutatása
politikai írások,
országgyűlési felszólalások
és ábrák alapján.
Széchenyi és Kossuth
társadalmi hátterének,
egyéniségének,
álláspontjának és
eredményeinek összevetése.
A nemzeti kultúra és a kor
politikai törekvései közötti
kapcsolatok azonosítása
példák alapján.
A reformkor legfőbb
kulturális eredményeinek,
alkotásainak azonosítása
különböző típusú források
alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről.
Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól.
Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar álláspontjáról
a főbb vitakérdésekben.
A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben és
más szöveges forrásokban.

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom
céljai és
eredményei

−

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és adatok/Lexikák
Fejlesztési feladatok
Az európai
Fogalmak: márciusi ifjak,
− A reformkori
forradalmi
elképzeléseknek, a
sajtószabadság, cenzúra,
hullám és
forradalom
áprilisi törvények,
március 15.
követeléseinek és az
népképviseleti országgyűlés,
Az első magyar
áprilisi törvényeknek
politikai nemzet, nemzetiség,
polgári
az összehasonlítása.
honvédség, Függetlenségi
alkotmány: az
− A forradalom
nyilatkozat.
áprilisi
eseményeinek
törvények.
felidézése források
A Batthyánysegítségével.
Személyek: Petőfi Sándor,
kormány
Batthyány Lajos, Görgei Artúr, − A szabadságharc
tevékenysége.
néhány döntő
2979

A
szabadságharc
főbb
eseményei és
kiemelkedő
szereplői

−

Harc a
dinasztiával és a
vele szövetkező
nemzetiségekkel.
− A tavaszi
hadjárat.
− A Függetlenségi
nyilatkozat,
kísérlet az önálló
állam
megteremtésére.
− A
szabadságharc
leverése és a
megtorlás.

Bem József, Klapka György,
Ferenc József, Julius Haynau.
−
Kronológia: 1848. március 15.
a pesti forradalom, 1848.
április 11. az áprilisi
törvények, 1848. szeptember
−
29. a pákozdi csata, 1849.
április–május a tavaszi
hadjárat, 1849. április 14. a
Függetlenségi nyilatkozat,
1849. május 21. Buda
visszavétele, 1849. augusztus
13. a világosi fegyverletétel,
−
1849. október 6. az aradi
vértanúk és Batthyány
kivégzése.
Topográfia: Pákozd,
Debrecen, Isaszeg, Világos,
Komárom, Arad.

−

csatájának bemutatása
térképek, beszámolók
alapján.
A szabadságharc
néhány kiemelkedő
szereplőjének, illetve
vértanújának
bemutatása.
A nemzetiségek és a
kisebbségek
részvételének (pl.
németek, szlávok, és
zsidók) bemutatása a
szabadságharcban és
az azt követő
megtorlás során.
A forradalom és a
szabadságharc
eredményeinek
értékelése.
A magyar forradalom
és szabadságharc
elhelyezése az európai
környezetben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen.
Vita a szabadságharc vereségének okairól.
Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.
A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, irodalmi
szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése.
Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc
nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből.

11–12. évfolyam
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási
kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a
középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, amelyek
hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez.
Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések,
jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –
, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabályozhatnak.
Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel.
Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú
megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, komplexebb
fejlesztésre adnak lehetőséget.
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A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola
befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul ahhoz,
hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb
közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává váljék.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

KÖVETELMÉNYEK)

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–
–
–

–

ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére
tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor
kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről;
fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb
fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20.
század egészére gyakorolt hatását;
bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit;
példákat tud hozni a háborús helytállásra;
képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország
felbomlásához vezettek;
tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az
ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait,
felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát;
össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák
segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit;
képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait,
ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német
megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság
szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát;
össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai
és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a
gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását;
bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az
1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli
a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét;
bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti
régió helyzetét és jelentőségét;
ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a
globális világ folyamataiban;
bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól
napjainkig;
ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét;
ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a
magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi
együttműködésére;
ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét.
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A 11. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 108 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 8 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
A dualizmus kori Magyarország
A nagy háború
Az átalakulás évei
A két világháború között
A Horthy-korszak
A második világháború
A két világrendszer szembenállása
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
8
15
14
13
10
14
18
8
8
108

A 12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 90 óra.
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör
Háborútól forradalomig
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A kádári diktatúra
A kétpólusú világ és felbomlása
A rendszerváltoztatás folyamata
A világ a 21. században
Magyarország a 21. században
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
Ismétlés, felkészülés az érettségire
Két mélységelvű téma
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
10
7
7
8
8
6
10
6
22
6
90

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A szocializmus és
a
munkásmozgalom

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Szocializmus:
Fogalmak:
társadalmi egyenlőség
polgárháború, polgári
és tulajdonviszonyok.
állam, szakszervezet,
A Kommunista
társadalombiztosítás,
kiáltvány.
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Fejlesztési feladatok
−

A nemzetállam
fogalmának
értelmezése
politikai, gazdasági

−
−
−
−

A polgári
nemzetállam
megteremtése
(Németország,
Amerikai
Egyesült
Államok, Japán)

−
−
−

Szakszervezetek és
munkáspártok.
Szociáldemokrácia és
kommunizmus.
Keresztényszocializmus.
A nemzeti egység
megteremtése (politika,
gazdaság, kultúra).
Alkotmányosság és
választójog.
Jogegyenlőség és
emancipációs
törekvések.
A polgári állam
kiépítése.

monopólium,
szocializmus,
szociáldemokrácia,
kommunizmus,
keresztényszocializmus,
proletárdiktatúra,
osztályharc, cionizmus,
emancipáció.
Személyek: Abraham
Lincoln, Otto von
Bismarck, Karl Marx.

−

−

és kulturális
szempontokból.
A polgári állam
feladatköreinek és
eredményeinek
azonosítása.
A kommunista, a
szociáldemokrata
és a
keresztényszociális
eszmék azonosítása
és
összehasonlítása.

Kronológia: 1861–1865
az amerikai
polgárháború, 1868 a
Meidzsi-restauráció,
1871 Németország
egyesítése.
Topográfia:
Németország, Japán.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és társadalmi
hatásairól.
Táblázat készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek,
lehetőségeinek összevetéséről.
Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre.
Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült
Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen.

TÉMAKÖR: A dualizmus kora
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kiegyezés és a −
dualizmus
−
rendszere
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A kiegyezés és okai.
Fogalmak: emigráció,
− A kiegyezés
A közös ügyek
passzív ellenállás,
értékelése egykorú
rendszere.
kiegyezés, közös ügyek,
szempontok szerint,
A magyar
közjogi kérdés, húsvéti
illetve másfél
államszervezet.
cikk, dualizmus, nyílt és
évszázados
A pártrendszer, a
titkos szavazás,
történelmi távlat
választójog és a
Szabadelvű Párt,
nézőpontjából.
véderőviták.
Függetlenségi Párt,
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A nemzeti és
nemzetiségi
kérdés, a
cigányság
helyzete

−
−

−
−
−

−

Az ipari
−
forradalom −
Magyarországon −
−
−
Társadalom és −
életmód a
dualizmus
−
korában
−
−
−
−

A politikai nemzet
koncepciója.
A horvát-magyar
kiegyezés és a
nemzetiségi törvény.
Asszimiláció és
anyanyelvhasználat.
Autonómiatörekvések és
irredenta mozgalmak.
Zsidó emancipáció, a
zsidóság részvétele a
modernizációban,
polgárosodás és a
középosztály kérdése.
Cigányok/romák a
dualizmus kori
Magyarországon.
A gazdasági kiegyezés.
A vasútépítés.
Állami
gazdaságpolitika.
Mezőgazdaság és
élelmiszeripar.
Modernizálódó ipar.
Demográfiai robbanás
és urbanizáció.
Kivándorlás Európából
és Magyarországról.
A földkérdés és a vidék.
A nagyvárosi életforma:
Budapest a világváros.
Oktatás és kultúra.
Életmód és szórakozás.

Magyarországi
Szociáldemokrata Párt,
népességrobbanás,
urbanizáció,
kivándorlás, dzsentri,
népoktatás, Millennium,
asszimiláció,
autonómia.

−

Személyek: Andrássy
Gyula, Eötvös József,
Baross Gábor, Tisza
Kálmán, Wekerle
Sándor, Tisza István,
Semmelweis Ignác,
Weiss Manfréd.

−

−

−

Kronológia: 1848/1867–
1916 Ferenc József
uralkodása, 1867 a
kiegyezés, 1868 a
horvát-magyar
kiegyezés, a nemzetiségi −
törvény, a népiskolai
törvény, 1873 Budapest
egyesítése, 1896 a
Millennium.
Topográfia: Budapest,
Osztrák-Magyar
Monarchia, Fiume.

−

A dualizmus
államszervezetét
bemutató ábra
értelmezése.
A dualizmus kora
kiemelkedő szereplői
életútjának
áttekintése,
értékelése.
A dualizmus kori
nemzetiségi kérdés
elemzése szöveges
források, adatsorok
és etnikai térképek
segítségével.
A dualizmus kori
társadalmi és
gazdasági változások
elemzése, értékelése
adatsorok, szöveges
és képi források
segítségével.
A dualizmus
legkiemelkedőbb
gazdasági és
kulturális
teljesítményeinek
azonosítása
különböző
forrásokban.
A zsidók és németek
szerepe a
polgárosodásban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−

Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról.
Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról.
A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük táblázatos összefoglalása.
A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok
közös megtekintése).
− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és környékén.
− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól.
− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista számára.
− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociáldemokrata
szemszögből.
− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra.
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TÉMAKÖR: A nagy háború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az első
világháború
előzményei

−
−
−
−

Az első
világháború

−
−
−

Az első
világháború
jellemzői és
hatása

−
−
−
−

Magyarország a −
világháborúban
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A gyarmatosítás okai
Fogalmak:
és céljai.
villámháború, front,
Az imperializmus – a állóháború,
terjeszkedő tőke.
hátország, antant,
Nagyhatalmi érdekek
központi hatalmak,
és konfliktusok.
hadigazdaság,
Az Osztrák-Magyar
Monarchia helyzete – hadifogság.
balkáni konfliktusok.
A világháború
Személyek: II.
kitörése.
Vilmos, II. Miklós,
A hadviselő felek és a
IV. Károly.
frontok.
Oroszország és a
Kronológia: 1914.
központi hatalmak
összeomlása.
június 28. a
Az állóháború és az
szarajevói
anyagcsata.
merénylet, 1914–
A hadigazdaság és a
1918 az első
háborús propaganda.
világháború.
A hagyományos
világrend felbomlása.
A nők helyzetének
megváltozása.
Magyar frontok, nagy
csaták.
Az antant ígéretei a
Monarchia
nemzetiségeinek.
Magyar hősök a
világháborúban.
A hátország.
A magyar hadifoglyok
sorsa.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Topográfia: Brit
−
Birodalom,
Szarajevó,
Doberdó, Románia,
Szerbia,
−
Olaszország.

A gyarmati terjeszkedést,
valamint az első
világháború előtti
feszültségeket bemutató
ábrák, térképek és
adatsorok elemzése,
értelmezése.
Az első
világháború frontjainak
azonosítása, bemutatása
térképeken.
Az első világháború
jellegzetességeinek
azonosítása ábrákon,
adatsorokon, képi és
szöveges forrásokban.
A front és a hátország
körülményei, valamint a
háború okozta szenvedések
felidézése korabeli
beszámolók, emlékiratok,
naplók alapján.
A háború kimenetelének
értékelése a két hatalmi
tömb erőviszonyainak és
lehetőségeinek tükrében.
A nagy háború
világpolitikára gyakorolt
hosszú távú
következményeinek
felismerése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−

A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű
ábrán.
Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról.
Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új világ
született” c. kiállítás).
A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy hős
életének feltárása.
Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények,
jelenségek).
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−

Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák
gyűjtése és elemzése.
− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból.

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Szocialista és
−
nemzeti törekvések:
a birodalmak
bomlása
−

−
−
Az Osztrák-Magyar −
Monarchia és a
történelmi
Magyarország
−
szétesése
−

A
tanácsköztársaság
és az
ellenforradalom

−
−
−
−

A Párizs környéki
békék

−

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A történelmi
Fogalmak: bolsevik,
monarchiák bukása
szovjet, örmény
(Oroszország,
népirtás,
Németország,
egypártrendszer,
Oszmán Birodalom).
Kommunisták
Forradalom és
Magyarországi Pártja
kommunista
(KMP),
hatalomátvétel
Oroszországban.
tanácsköztársaság,
Az újraszülető
vörösterror, LeninLengyelország.
fiúk, ellenforradalom,
Az olasz fasizmus.
fehér különítményes
A Monarchia és a
megtorlások, “vörös
történelmi
térkép,” kisantant,
Magyarország
jóvátétel,
bomlása.
A forradalmi
Népszövetség,
átalakulás kísérlete és kisebbségvédelem,
kudarca.
revízió, Rongyos
Cseh és román
Gárda.
támadás, a fegyveres
ellenállás kérdése.
Személyek: Kemal
A kommunista
hatalomátvétel.
Atatürk, Vlagyimir I.
A proletárdiktatúra és Lenin, Woodrow
a vörösterror.
Wilson, Georges
Az északi hadjárat és
Clemenceau, Benito
a tanácsköztársaság
Mussolini, Károlyi
veresége.
Mihály, Kun Béla,
Az ellenforradalom
Horthy Miklós,
győzelme.
A nagyhatalmi
Apponyi Albert.
érdekek
érvényesítése: az új
Kronológia: 1917 a
világrend kialakítása.
bolsevik
Az önrendelkezés
hatalomátvétel, 1918.
elve és a hatalmi
október 31. forradalom
érdekek gyakorlata.
Jóvátétel, hadseregMagyarországon,
korlátozás,
1919. március –
határváltozások.
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Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

−

−
−

Közép-Európa első
világháború előtti és
utáni térképének
összehasonlítása, a
területi változások
azonosítása és
indoklása.
A bolsevik
hatalomátvétel és a
lenini
proletárdiktatúra
működésének
bemutatása és
értékelése források
alapján.
Magyarország
megszállásának
áttekintése térképek,
szöveges források
segítségével.
A Károlyi-időszak
kormányzati
tevékenységének
értékelése.
A magyarországi
proletárdiktatúra
működésének
elemzése források
alapján.
Az első világháborút
követő területi és
etnikai változások
áttekintése térképen.
A trianoni
békediktátum
okainak feltárása.
A trianoni
békediktátum
értékelése a győztes
hatalmak középeurópai

−
A trianoni
békediktátum

−
−
−

−
−
−

A szétszabdalt középeurópai régió.
A magyar ügy a
békekonferencián.
A magyar delegáció
érvei.
Az ezeréves
Magyarország
felosztása, a döntés
tartalmi elemei.
Az önrendelkezési elv
megsértése
A békediktátum
etnikai és gazdasági
következményei.
Az ellenállás példái:
székely hadosztály,
Balassagyarmat,
Sopron.

augusztus. a
tanácsköztársaság,
1920. június 4. a
trianoni békediktátum.
Topográfia:
Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék, Burgenland,
Csehszlovákia,
Jugoszlávia, Ausztria,
trianoni
Magyarország.

−

−

−

politikájának
tükrében.
A trianoni
békediktátum
területi, népességi,
gazdasági és katonai
következményeinek
bemutatása szöveges
és képi források,
ábrák és adatsorok
segítségével.
A trianoni határok
végigkövetése, a
határmegvonás
konkrét okainak
feltárása.
A vesztes hatalmak
területi
veszteségeinek
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről.
Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror,
román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda).
Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt területeknek az ezeréves magyar kultúrában
betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek,
művészeti alkotások, intézmények).
Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és vizsgálata,
elemzése.
A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása.

TÉMAKÖR: A két világháború között
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kommunista
Szovjetunió

−
−
−

A Nyugat és a
gazdasági
világválság

−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A totális diktatúra Fogalmak: totális állam,
− A sztálini
és a pártállam
Szovjetunió
többpártrendszer,
kiépítése.
működésének
egypártrendszer, személyi
A tervgazdaság és
bemutatása és
kultusz, koncepciós per,
a kollektivizálás.
értelmezése
GULAG, holodomor,
A terror eszközei
szöveges, képi
államosítás, kollektivizálás,
és áldozatai.
források, adatsorok,
kulák, tervgazdaság,
A tőzsde, a
ábrák segítségével.
hitelezés és a
piacgazdaság, New Deal,
− A világgazdasági
világkereskedelem fasizmus,
válság és a rá adott
összeomlása.
válaszok bemutatása.
nemzetiszocializmus,
A
munkanélküliség.
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−
A
−
nemzetiszocialista
Németország
−
−
−

Állami
beavatkozás a
gazdaságba.
A
nemzetiszocialista
ideológia és
mozgalom.
A totális állam
kiépítése.
A terror eszközei.
Terjeszkedés a
háború előtt.

fajelmélet, antiszemitizmus, −
Führer, SS, Anschluss.
Személyek: Joszif V.
Sztálin, Adolf Hitler.
Kronológia: 1922 a
Szovjetunió létrejötte, 1929
−
a gazdasági világválság
kezdete, 1933 a náci
hatalomátvétel, 1938 az
Anschluss, a müncheni
konferencia.

A nemzetiszocialista
Németország
működésének
bemutatása és
értelmezése
szöveges, képi
források, adatsorok
és ábrák
segítségével.
A totális diktatúrák
ideológiáinak és
működésének
összehasonlítása,
érvelés a totális
diktatúrák ellen.

Topográfia: Szovjetunió,
Kolima-vidék, Leningrád
(Szentpétervár), Moszkva,
Berlin.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−
−

−

Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror
megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek).
Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól.
Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a folyamatábra
szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján.
Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO,
koncentrációs táborok stb.).
Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német
választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült
Államokban 1929-1937 között).
A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és
értelmezése.

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Talpra állás
Trianon után

−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
Fejlesztési feladatok
adatok/Lexikák
A király nélküli
Fogalmak:
− A magyarországi
alkotmányos királyság. kormányzó, Egységes
korlátozott
A korlátozott
parlamentarizmus
Párt, numerus
parlamentarizmus
rendszerének
clausus, pengő,
rendszere a
értékelése.
Magyar Nemzeti
konszolidáció
Bank, Szent István-i
szolgálatában.
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−
−
A 1930-as évek
Magyarországa

−
−
−
−
−
−

A gazdaság
szerkezetváltása az
1920-as években.
A klebelsbergi oktatásés kultúrpolitika
eredményei.
A válság és hatása.
A belpolitika
irányváltásai.
Életmód és
társadalom.
A földkérdés.
Tudomány és művészet
a két világháború
között.
A külpolitika irányai és
lehetőségei – a revízió
első eredményei.

állameszme, magyar
népi mozgalom,
nyilasok.

−

Személyek: Bethlen
István, Teleki Pál,
Klebelsberg Kunó,
Gömbös Gyula,
Weiss Manfréd,
Szent-Györgyi
Albert.

−

Kronológia: 1920–
1944 a Horthyrendszer, 1921–31
Bethlen
miniszterelnöksége,
1938 az első bécsi
döntés, 1939
Kárpátalja
visszacsatolása.

−

−

−

A korabeli politikai
berendezkedés
összehasonlítása más
(közép-) európai
országokéval.
A bethleni gazdasági
konszolidáció
folyamatának és
eredményeinek
áttekintése képek,
ábrák és adatsorok
alapján.
A magyarországi
politikai irányzatok
azonosítása szöveges
források alapján.
Szöveges források
olvasása és
értelmezése a
Horthy-korszak főbb
társadalmi
kérdéseiről (pl.
oktatás, társadalmi
mobilitás,
antiszemitizmus,
földkérdés).
A magyar
külpolitika céljainak,
lehetőségeinek és a
revízió
eredményeinek
értékelése, elemzése
térkép és statisztikai
adatok alapján.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

−

Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen,
Teleki).
Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben.
A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. Csepeli
Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.).
Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris
rendszeréről.

TÉMAKÖR: A második világháború
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A
tengelyhatalmak
sikerei

−

−
−
−
A szövetségesek
győzelme

−

Magyarország a
második
világháborúban:
mozgástér és
kényszerpálya

−

−

−
−
−
−

A holokauszt

−

−
−

−
−
−
A második
világháború
jellemzői

−
−
−
−

Közép-Európa
felosztása
(MolotovRibbentrop
paktum): német és
szovjet megszállás.
Nyugat-Európa
lerohanása.
Német támadás a
Szovjetunió ellen.
Japán támadás az
Egyesült Államok
ellen.
A keleti és a
nyugati front.
A csendes-óceáni
hadszíntér.
A területi revízió
lépései.
A fegyveres
semlegesség.
A Szovjetunió
elleni háború.
A Don-kanyar.
A német megszállás
és következményei.
Az „Endlösung”
programja, a
Wannsee-i
konferencia.
Koncentrációs és
megsemmisítő
táborok.
Deportálások,
kísérlet a zsidóság
és a cigányság
megsemmisítésére
Európában.
A magyarországi
zsidótörvények.
A magyar
holokauszt.
Felelősség és
embermentés.
A villámháború és
következményei.
Háborús bűnök és a
polgári lakosság
elleni terror.
Az ellenállás
formái.
A háború utáni
számonkérések és a
nürnbergi per.

Fogalmak: Molotov–
Ribbentrop-paktum,
tengelyhatalmak,
szövetségesek, totális
háború, kiugrási kísérlet,
zsidótörvények,
munkaszolgálat, gettó,
deportálás,
koncentrációs tábor,
haláltábor, népirtás,
holokauszt, partizán,
Vörös Hadsereg, jaltai
konferencia, háborús
bűn, malenkij robot.
Személyek: Franklin D.
Roosevelt, Winston
Churchill, Charles de
Gaulle, Bárdossy
László, Kállay Miklós,
Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Edmund
Veesenmayer, Szálasi
Ferenc, Raoul
Wallenberg, Salkaházi
Sára, Apor Vilmos,
Sztehlo Gábor, Richter
Gedeon.
Kronológia: 1938 az
első zsidótörvény, 1939
a második zsidótörvény,
1939–45 a második
világháború, 1939.
szeptember 1.
Lengyelország
lerohanása, 1940 a
második bécsi döntés,
1941. április Jugoszlávia
megtámadása, 1941.
június 22. a Szovjetunió
megtámadása; 1941.
június 27. Magyarország
deklarálja a hadiállapot
beálltát, 1941. december
7. Pearl Harbor
bombázása, 1941 a
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− A tengelyhatalmak 1939

−
−

−

−

−

−

−
−

előtti terjeszkedésének
végigkövetése és
értelmezése térkép
alapján.
A második világháború
főbb eseményeinek
azonosítása térképeken.
A második világháború
jellegzetességeinek
bemutatása ábrák,
adatsorok, képi és
szöveges források
alapján.
A magyar területi revízió
megvalósulásának
bemutatása térképek,
képek, szöveges források
és adatsorok alapján.
A magyar háborús
szerepvállalás
legfontosabb
eseményeinek és az
ország veszteségeinek
bemutatása térképeken,
képi és szöveges források
segítségével (pl. Donkanyar, Árpád-vonal,
tordai ütközet, Budapest
ostroma).
A magyar szellemi és
kulturális élet II.
világháború idején
bekövetkező
veszteségeinek (híres
magyar tudósok,
művészek származásuk
vagy politikai nézeteik
miatti emigrációja)
értékelése.
A holokauszt
folyamatának áttekintése
képi források és szöveges
visszaemlékezések
feldolgozásával.
A nyilas terror
áttekintése források
alapján.
A tömeges deportálások
és a szovjet
megszállás jellemzőinek
és következményeinek
áttekintése képi és

Az ország
pusztulása,
deportálások a
GULAG-ra

−
−
−
−

−

A kiugrási kísérlet
és a nyilas uralom.
A magyarországi
hadszíntér,
Budapest ostroma.
Megszabadulás és
szovjet megszállás.
Az ország
kifosztása, szovjet
deportálások és
tömeges erőszak.
A határon túli
magyarok
jogfosztása,
megtorlások
(délvidéki
vérengzés,
kárpátaljai
deportálás,
felvidéki
jogfosztás).

harmadik zsidótörvény,
1943. január vereség a
Donnál, 1943. február a
sztálingrádi csata vége,
1944. március 19.
Magyarország német
megszállása, 1944.
június 6. partraszállás
Normandiában, 1944.
október 15. a kiugrási
kísérlet, 1945. április a
háború vége
Magyarországon, 1945.
május 9. az európai
háború vége, 1945.
augusztus 6.
atomtámadás Hirosima
ellen.

−

−

szöveges források
segítségével.
A határon kívül rekedt
magyarság második
világháború végi
tragédiáinak bemutatása
különböző források
alapján.
Magyarország
világháborúbeli
sorsának, szerepének és
mozgásterének
bemutatása, valamint
összehasonlítása más
közép-európai
országokéval.

Topográfia: Sztálingrád,
Normandia, Pearl
Harbor, Hirosima,
Észak-Erdély, Donkanyar, Kamenyec
Podolszk Árpád-vonal,
Auschwitz, Újvidék,
Drezda, Szolyva.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború
kitörésében játszott szerepének megvitatása.
Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős csatájáról.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második
világháborúból.
Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy politikai
nézeteik miatt emigrációba kényszerültek.
Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján.
Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és
környékén.
A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása.
A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése.
A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása.
Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról
források alapján.
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TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A kétpólusú
világ
kialakulása

−
−
−
−

−
A hidegháború

−
−

−
−

A gyarmatok
felszabadulása

−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az ENSZ
Fogalmak: Egyesült
megalapítása.
Nemzetek Szervezete
A párizsi béke.
(ENSZ), kitelepítés,
Kitelepítések és
hidegháború, vasfüggöny,
lakosságcserék a
szuperhatalom, Kölcsönös
háború után.
Gazdasági Segítség Tanácsa
A szovjet-amerikai
(KGST), Észak-atlanti
szembenállás és a
két érdekszféra
Szerződés Szervezete
kialakulása.
(NATO), Varsói Szerződés,
A két világrend
kétpólusú világ, a berlini fal.
jellemzői.
A két Németország.
Személyek: Kliment J.
A szuperhatalmak
Vorosilov, Harry S. Truman,
versengése:
fegyverkezés,
Nyikita Sz. Hruscsov, John
űrprogram,
F. Kennedy, Mahátma
propaganda.
Gandhi, Mao Ce-tung.
A szembenállás és
enyhülés hullámai.
Kronológia: 1945 az ENSZ
Hidegháborús
létrejötte, 1947 a párizsi
konfliktusok (Korea, béke, a hidegháború kezdete,
Szuez, Kuba,
India függetlenné válása,
Vietnam,
1948 Izrael Állam
Afganisztán).
megalapítása, 1949 az NSZK
India függetlenné
és az NDK megalakulása,
válása.
kommunista fordulat
Kommunista
Kínában, 1955 a Varsói
fordulat Kínában.
Szerződés létrehozása.
A
gyarmatbirodalmak
felbomlása.
Topográfia: Berlin,
Izrael megalapítása.
Németországi Szövetségi
Köztársaság (NSZK), Német
Demokratikus Köztársaság
(NDK), Közel-Kelet, Izrael
Észak- és Dél-Korea,
Vietnam, Kuba, Afganisztán.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

A második
világháború után
kialakult világrend
áttekintése.
A gyarmati rendszer
felbomlása főbb
állomásainak
felidézése.
A két német állam
létrejötte
folyamatának és
következményeinek
bemutatása.
Az arab-izraeli
konfliktus főbb
okainak és
jellemzőinek
feltárása.
A nyugati és a keleti
blokk gazdasági,
társadalmi és
politikai
rendszerének
összehasonlítása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
−
−
−

Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről.
A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása.
Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vietnam).
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−

Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális
forradalom).
Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról.

−

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átmenet évei −
Magyarországon

−

−

A szovjetizálás −
Magyarországon
−
−

A Rákosidiktatúra

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A háború utáni
Fogalmak: népbíróság,
újrakezdés: a
háborús bűnös, földosztás,
kommunisták
államosítás, forint, Magyar
térnyerése és az
Kommunista Párt,
újjáépítés.
Független Kisgazdapárt,
A történelmi
szalámitaktika, Magyar
berendezkedés
Dolgozók
felszámolása:
földosztás,
Pártja, népköztársaság,
népbíróságok,
pártállam, internálás,
köztársaság.
Államvédelmi Hatóság
A korlátozott
(ÁVH), tanácsrendszer,
többpártrendszer:
választások 1945, beszolgáltatás, aranycsapat.
1947.
Az egypárti
diktatúra
kiépítése.
Államosítás és
kollektivizálás.
Koncepciós
perek,
egyházüldözés.
A keleti blokk.
Az erőltetett
iparosítás.
A pártállam.
A terror.
A diktatúra
hatása a
mindennapi
életre.

Személyek: Tildy Zoltán,
Kovács Béla, Mindszenty
József, Rákosi Mátyás,
Rajk László, Sulyok Dezső,
Slachta Margit.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

−

Kronológia: 1945 szovjet
megszállás, választás
−
Magyarországon,
földosztás, 1947 kékcédulás
választások, 1948 MDP
megalakulása, 1948–1956 a
Rákosi-diktatúra, 1949
−
kommunista alkotmány.
Topográfia: Sztálinváros
(Dunaújváros), Recsk
Hortobágy.

Magyarország
szovjetizálása főbb
jellemzőinek
bemutatása.
A korlátozott magyar
parlamentarizmus és
az egypárti diktatúra
összehasonlítása.
A demokrácia
felszámolása során
alkalmazott eszközök
azonosítása konkrét
példákkal
alátámasztva.
Annak felismerése,
hogy Magyarország
szovjet megszállása
miként határozta meg
az ország sorsát.
A kommunista
diktatúra
sajátosságainak
bemutatása a Rákosirendszer példáján.
A diktatúra kulturális
jellemzőinek
felismerése képeken,
művészeti
alkotásokon.
A társadalom fölött
gyakorolt totális
kontroll eszközeinek
azonosítása
különböző források
segítségével.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:




Választási plakátok gyűjtése és értelmezése.
A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével.
Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről.
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Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó
korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi időszakból.
Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása.
A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba.
Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, Gerő
Ernő, Péter Gábor, Rajk László).
Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése.
A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése.
Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről.

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A forradalom

−
−
−
−

A nemzet
szabadságharca

−
−
−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A forradalom okai és
Fogalmak: MEFESZ,
közvetlen előzményei.
pesti srácok, MolotovA forradalom céljai.
koktél, munkástanács,
Békés tüntetésből
sortüzek.
fegyveres felkelés –
október 23.
Személyek: Gerő Ernő,
A nemzet forradalma
Maléter Pál, Nagy
(Forradalmi Bizottságok,
Imre, Iván Kovács
Munkástanácsok, nemzeti László, Pongrátz
összefogás).
Gergely, Kádár János.
Szabadságharc a
Kronológia: 1956.
fővárosban és vidéken.
október 23. a
A fegyveres ellenállás
forradalom kitörése,
hősei.
1956. október 25. a
Út a győzelemig és a
Kossuth téri sortűz,
kormánypolitika
1956. november 4. a
változásai.
szovjet támadás.
A szabadságharc
nemzetközi háttere és
Topográfia: Kossuth
visszhangja a
tér és Corvin köz
nagyvilágban.
(Budapest),
Szovjet intervenció: a
Mosonmagyaróvár,
szabadságharc
Salgótarján.
utóvédharcai és leverése.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
okainak és főbb
fordulópontjainak bemutatása.
1956
szimbólumainak
értelmezése.
Az 1956-os
magyar
forradalom és
szabadságharc
nemzetközi
összefüggéseinek
bemutatása.
A forradalom és
szabadságharc
értékelése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–
–
–

Korabeli dokumentumok elemzése.
A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek
megtekintése és értelmezése.
Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata.
Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól.
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– A Terror Háza Múzeum meglátogatása.
TÉMAKÖR: A kádári diktatúra
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A pártállami
diktatúra és
működése

−
−
−

−
−
Gazdaság,
társadalom,
életmód

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A megtorlások
Fogalmak: Magyar
időszaka, formái és
Szocialista
áldozatai.
Munkáspárt
A pártállam és
(MSZMP),
szervezetei.
munkásőrség,
Az erőszakos
Kommunista Ifjúsági
téeszesítés – a
Szövetség (KISZ),
mezőgazdaság
szocialista átszervezése. úttörő,
Hamis társadalmi béke
termelőszövetkezet,
– a kádári alku.
háztáji, III/III.
Az elnyomás változó
ügyosztály,
formái.
tervgazdaság, új
A tervgazdaság és a
gazdasági
KGST.
A gazdasági reform és a mechanizmus,
második gazdaság.
hiánygazdaság,
A
maszek,
„gulyáskommunizmus”. gulyáskommunizmus,
Népesedési folyamatok.
„három T”.
Kultúrpolitika,
korlátozott
Kronológia: 1956–
nyilvánosság.
1989 a Kádárrendszer, 1958 Nagy
Imre és társainak
kivégzése, 1968 az új
gazdasági
mechanizmus
bevezetése.

Javasolt tevékenységek

– A megtorlás
–
–

–

–

–

mértékének és
jellegének vizsgálata.
A „kádári alku”
fogalmának
értelmezése.
Az elnyomás
formáinak bemutatása
a Kádár-rendszer
időszakában.
A téeszesítés
eszközeinek
összehasonlítása a
Rákosi-diktatúra
időszakával.
A gazdaság,
társadalom és életmód
főbb jellemzőinek
bemutatása a Kádárrendszer idején.
A kultúrpolitika
jellemzőinek
értelmezése,
módszereinek
bemutatása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről.
–
–

Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése.
Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári diktatúra
időszakából.

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
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Témák
A Nyugat a 20. század −
második felében
−
−
A szocializmus válsága −
és megrendülése
−
−

−

A kétpólusú világ
megszűnése

−

−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A Nyugat gazdasági
Fogalmak: jóléti
eredményei és a jóléti állam, prágai
állam.
tavasz, Szolidaritás.
Emancipáció,
szekularizáció,
Személyek: Nicolae
individualizáció.
Ceauşescu, Mihail
Az 1968-as
Sz. Gorbacsov,
mozgalmak és a
popkultúra.
Lech Wałȩsa, VI.
Az olajválság és
Pál, II. János Pál,
hatásai a tőkés, illetve Ronald Reagan,
szocialista
Helmuth Kohl.
országokra.
A kis hidegháború.
Kronológia: 1975 a
A katonai egyensúly
helsinki értekezlet,
felborulása: a
Szovjetunió
1989 a berlini fal
gazdasági kimerülése. lebontása,
Az ellenzék
rendszerváltoztatás
megszerveződése a
Közép-Európában,
szocialista
1991 a Szovjetunió
országokban.
felbomlása, 1991–
Németország
95 a délszláv
újraegyesítése – a
magyar
háború.
szerepvállalás.
A Szovjetunió
Topográfia:
felbomlása.
Szlovákia, Ukrajna.
A kommunista
diktatúrák bukása
Közép-Európában.
Jugoszlávia
felbomlása, a délszláv
háború.

Fejlesztési feladatok
–

–

–

–

–

–
–

A fogyasztói
társadalom és a jóléti
állam jellemzőinek
és problémáinak
felidézése.
A társadalom, a
demográfia és az
életmód
jellegzetességeinek
bemutatása a nyugati
világban.
A tömegkultúra
jelenségeinek
bemutatása konkrét
példák alapján.
A kétpólusú világ
megszűnéséhez
vezető okok
felidézése.
A közép-európai
ellenzéki mozgalmak
jelentőségének
bemutatása.
A délszláv háború
okainak feltárása.
A közép-európai
régió államai
változásának
nyomon követése
térképen.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel.
Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuzamosságok
keresése.

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
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Fejlesztési feladatok

A Kádár-rendszer
végnapjai

−
−

−
−

−

A
rendszerváltoztatás

−
−

−
−

A piacgazdaság
kiépülése

−
−
−
−

Az adósságválság
kialakulása és
következményei.
Az állampárt válsága:
reformkommunisták
és a
keményvonalasok.
Az ellenzék
megszerveződése
Az 1989-es év főbb
politikai eseményei, a
tárgyalásos
forradalom;
alkotmánymódosítás.
A harmadik Magyar
Köztársaság
kikiáltása.
Az új pártok –
különböző ideológiák.
Az 1990. évi
parlamenti és
önkormányzati
választás.
Az Antall-kormány
megalakulása.
A rendszerváltoztatás
ellentmondásai: alkuk
és kompromisszumok
(az elmaradt
elszámoltatás).
A privatizáció –
vesztesek és
nyertesek.
A piacgazdaság
kiépítése – a külföldi
tőke szerepe.
A külkereskedelem
átalakulása.
Gazdasági
szerkezetváltás.

Fogalmak:
adósságspirál, Magyar
Demokrata Fórum
(MDF), Szabad
Demokraták
Szövetsége (SZDSZ),
Magyar Szocialista
Párt (MSZP), Fiatal
Demokraták
Szövetsége (Fidesz),
Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP),
Nemzeti Kerekasztal,
rendszerváltoztatás,
visegrádi
együttműködés,
privatizáció, kárpótlás,
jogállam,
Alkotmánybíróság,
sarkalatos törvények,
népszavazás.
Személyek: Pozsgay
Imre, Németh Miklós,
Horn Gyula, Antall
József, Göncz Árpád,
Orbán Viktor.

−

−

−

−

−

A szocializmus
válságának
elemzése (külső és
belső tényezők
feltárása)
Magyarországon.
A magyarországi
rendszerváltoztatás
főbb állomásainak
felidézése.
A gazdasági
rendszerváltoztatás
legfontosabb
kérdéseinek
áttekintése és
értékelése.
A gazdaság és a
társadalom
átalakulása főbb
tendenciáinak
megfigyelése
grafikonok és
adatsorok alapján.
A kádári diktatúra
és az új
demokratikus
rendszer
összehasonlítása.

Kronológia: 1987 a
lakiteleki találkozó,
1989–1990 a
rendszerváltoztatás,
1990 az első szabad
választások, 1991 a
szovjet csapatok
kivonulása
Magyarországról.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése.
– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről.
– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán.
– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról.
TÉMAKÖR: A világ a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
Az átalakuló világ

−

−

−

A globális világ

−
−
−

−

−
−

−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A
Fogalmak: modern –
világgazdaság
kori migráció,
hagyományos
multikulturalizmus,
centrumai: az
–
párhuzamos
Amerikai
társadalom,
Egyesült
népességrobbanás,
Államok és
–
iszlamizmus ,
szövetségesei.
A világpolitika terrorizmus,
és
–
globalizáció.
világgazdaság
új súlypontjai:
–
Oroszország,
Kína.
Óriásvállalatok
–
a globális
térben.
–
Demográfiai
változások,
népmozgások.
Az iszlamizmus
térhódítása.
A
kereszténység
helyzete a
globalizálódó
világban.
Válsággócok,
helyi
konfliktusok és
terrorizmus.
Globalizáció és
kultúra.
A
hagyományos
és új identitások
– értékek és
értékválság.
Demokratikus
közbeszéd és
politikai
korrektség.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–
–

Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése.
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Fejlesztési feladatok
A világgazdaság
résztvevőinek elhelyezése a
globális térben.
A transznacionális vállalatok
működésének bemutatása
konkrét példák alapján.
A globalizáció előnyeinek és
hátrányainak, valamint
kockázatainak összevetése.
A többpólusú világ főbb
jellemzőinek felidézése.
A népességrobbanás és
népességfogyás problémáinak
áttekintése.
A migráció okainak feltárása
(a gazdasági bevándorlás és a
menekültkérdés esetében).
Válsággócok azonosítása
térkép segítségével (pl. KözelKelet, Ukrajna).

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A demokrácia
működése
Magyarországon

A magyar bel- és
külpolitika főbb
jellemzői

−
−

−
−
−
−

Magyarország és az
Európai Unió

−
−
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
Az Alaptörvény.
Fogalmak:
A hatalmi ágak és
közvetett és
intézményeik,
közvetlen
önkormányzati
demokrácia,
rendszer.
A választási rendszer. integráció, euró,
Európai Unió,
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb Európai Tanács,
fordulópontjai.
Európai Unió
Magyarország a
Tanácsa, Európai
NATO-ban.
Parlament, Európai
Közép-európai
Bizottság,
együttműködés: a
schengeni
visegrádi négyek.
Az európai integráció egyezmény.
főbb állomásai:
mélyítés és bővítés.
Személyek:
Az Európai Unió főbb Magyarország
szervei és működésük. miniszterelnökei a
Magyarország
rendszerváltoztatás
csatlakozásának
óta (a legalább
folyamata.
négy évig
Az együttműködés
hivatalban lévő
eredményei és
nehézségei.
kormányfők).
Nemzetek Európája
vagy föderatív
Kronológia: 1957 a
Európa?
római szerződés,
1992 a maastrichti
szerződés, 1999
Magyarország
belép a NATO-ba,
2004 Magyarország
belép az Európai
Unióba, 2012 az
Alaptörvény
bevezetése.
Topográfia:
Brüsszel.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
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Fejlesztési feladatok
−
−

−

−

−

−

Az Alaptörvény
fontosabb pontjainak
felidézése.
A rendszerváltoztatás
óta eltelt időszak főbb
eseményeinek
azonosítása különböző
források alapján.
A rendszerváltoztatás
óta parlamentbe jutott
fontosabb pártok
politikai profiljának és
céljainak áttekintése.
Magyarország nyugati
integrációjának
bemutatása a NATO
és az Európai Unió
működésének
ismeretében.
Eltérő álláspontok
bemutatása az Európai
Unió működésének
értékeléséről és
jövőjéről.
Érvelés a középeurópai
együttműködés
mellett.

–

–

A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / Corpus
Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése különböző
nyomtatott és internetes források segítségével.
Vita az Európai Unió szerepéről életünkben.

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
Témák
A határon túli
magyarok

−

−
−
−
−
−
A magyarországi −
nemzetiségek, a
magyarországi
−
cigányság
−
−
−

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Altémák
Fogalmak és
adatok/Lexikák
A politikai rendszerek
Fogalmak: kitelepítés,
változásai és hatásaik a
Beneš-dekrétum,
magyar kisebbség
lakosságcsere,
helyzetére.
falurombolás, kettős
Demográfiai jellemzők és
állampolgárság,
folyamatok.
diszkrimináció,.
Az asszimilációs politika
megnyilvánulásai.
Autonómia és kisebbségi
Személyek: Esterházy
jogok kérdése.
János, Márton Áron,
Anyanyelvű oktatás és
Tőkés László.
kultúra.
Magyarok a nagyvilágban –
Kronológia: 1944–
a szórványmagyarság.
1945 magyarellenes
A politikai rendszerek
atrocitások, 1990
változásai és hatásaik a
nemzetiségek helyzetére.
fekete március.
A cigányok/romák 20–21.
századi története.
Topográfia: Csúrog,
Demográfiai jellemzők és
Jarek, Duna-delta,
folyamatok.
Marosvásárhely,
Kulturális autonómia és
Székelyföld.
kisebbségi jogok a mai
Magyarországon.
Anyanyelvű oktatás és
kultúra.

Fejlesztési feladatok
−

−

−

−

A határon túli
magyar nemzeti
közösségek
küzdelmeinek
áttekintése
Trianontól
napjainkig.
A kisebbségben
élő magyarság
egy kiemelkedő
személyiségének
bemutatása.
A magyarországi
németek
kitelepítésének
felidézése
források alapján.
A magyarországi
romák
helyzetének,
problémáinak
bemutatása
napjainkban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
–

–

Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság
létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az
adatokból.
Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének
intézményeiről a 21. században.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Hat évfolyamos és négy évfolyamos gimnáziumi képzés

Évfolyam:

7-8-9-10. évfolyam
Tantárgy:

ÉNEK-ZENE
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
Ének- zene tanterv 7- 8-9-10. évfolyam
7. évfolyam
Heti óraszám: 1 óra
Éves óraszám: 36 óra
A tantárgy alapóraszáma a hetedik évfolyamon: 34 óra
A rendelkezésre álló szabad időkeretet a két témahéttel fedem le.
Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás
optimális zenei befogadása.
A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és
aktivitások gazdag tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat a közös
kreatív zenélési formákat, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni.
Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik
stílusos, kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori
sajátosságaikhoz.
A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők
Kodály zenei nevelési elvei.
Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a
kapcsolatot a zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a
sajátja között!
A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból,
illetve a különböző médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó
rétegműfajaiból.
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
ÓRASZÁM: 14
Magyar népdalok - 7. osztály
A szennai lipisen-laposon; Által mennék; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos
a teteje; Fecském, fecském ; Hopp ide tisztán ; Kecskemét is kiállítja; Megkötöm
lovamat; Megrakják a tüzet; Sej, felszállott a kakas; Te vagy a legény
Műzenei szemelvények
Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius:
Jubilate Deo – kánon; J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz);
J. Haydn: Szerenád; W. A.Mozart: Vágyódás a tavasz után; L. van Beethoven: Urián
földkörüli utazása, Örömóda; Franz Schubert: A pisztráng
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth Lajos táborában; Amadé László – Arany
János: Toborzó (A szép fényes katonának); Bocsásd meg Úristen (Cantus Catholici,
1651, Balassi B.) protestáns egyházi népének; Néktek emlékezem (Cantus Catholici,
1651)
ISMERETEK
 Népdalok és műdalok
 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés
 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és
emlékezetből
 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika,
tempó, zenei tagolás, frazeálás, stílus)
 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata
 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi
előadásokból
 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel
 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál
 Éneklés az iskolai kórusban
 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban
 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
ÓRASZÁM: 12 óra
Zenehallgatási anyag – 7. osztály
Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek
Orlando di Lasso: Visszhang
Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet
J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16
basszus ária; János Passió – Már nyugosznak a völgyek 15.sz.
G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr orgonaverseny I. tétel
H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor
Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel
W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet
L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda
Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr zongoraötös IV. tétel
Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás)
A népzenei revival legjobb felvételei
ISMERETEK
 Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és
kulturális hátterüket
 Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket,
hangszerelési sajátosságaikat
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
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 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével
 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
 a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való
találkozás során
 a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
 a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével
FOGALMAK
Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika,
Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit,
concerto, versenymű, szimfónia, műdal, opera, ária, kamarazene,
Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Részvétel ifjúsági hangversenyeken
 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
 Koncertfilm megtekintése
 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése
 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről,
zeneművészekről
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
ÓRASZÁM: 3 óra
ISMERETEK
 Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató
 Felütés- súlytalan indítás
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval
 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos
formákban
 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során
 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának
előkészítéséhez Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait,
ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket.
FOGALMAK
3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása
 Ritmuskánon az osztály csoportjai között
 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása
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TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés
ÓRASZÁM: 3 óra
ISMERETEK
- A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
- Kis és nagy szext, szeptim
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban
- Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése,
megnevezése és éneklése
- A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
- A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt
anyaghoz kapcsolódóan
- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az
intonációs készség fejlődése
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel
 Zenei kérdés, válasz rögtönzése
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek
felhasználásával
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és
meghallásának gyakorlására
TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
ÓRASZÁM: 2 óra
ISMERETEK
- Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés
- A korábbi ismeretek mobilizálása:
• Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete
• A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség
értelmezése a tanult énekelt anyagokon
• Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt
és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan
• Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete
• Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
- A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan
FOGALMAK
Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
 A fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása
8. évfolyam
Heti óraszám: 1 óra
Éves óraszám: 36 óra
A tantárgy alapóraszáma a nyolcadik évfolyamon: 34 óra
A rendelkezésre álló szabad időkeretet a két témahéttel fedem le.
Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás
optimális zenei befogadása.
A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és
aktivitások gazdag tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat a közös
kreatív zenélési formákat, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni.
Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik
stílusos, kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori
sajátosságaikhoz.
A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők
Kodály zenei nevelési elvei.
Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek zeneművei
zenetörténeti szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben találkoztak a
fontos zenetörténeti korszakokhoz tartozó, életkori sajátosságaiknak megfelelő
zeneművekkel, melyeknek itt a rendszerezése történik.
Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a
kapcsolatot a zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a
sajátja között!
A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból,
illetve a különböző médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó
rétegműfajaiból.
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
ÓRASZÁM: 14
Magyar népdalok - 8. osztály
A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; Az igaz Messiás; Béreslegény; Bújdosik
az árva madár; Elindultam szép hazámból; Elmegyek, elmegyek; Erdő mellett
estvéledtem; Gerencséri utca; Hej, haj Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves Kelemen
balladája; Röpülj, páva
Műzenei szemelvények, más népek dalai
Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van csak kedvem – szlovák népdal; Régi
mesékre – ír népdal; Nyírfácska - orosz népdal; Ismeretlen szerző: Az erdőn már a
rügy fakad – Tavaszköszöntő, a reneszánsz mű dallama; Bárdos Lajos: Csöndes
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kánon (Raics István); Gaudeamus igitur (két szólam); W. A. Mozart: Ó, felvirradt a
szép óra; Gebhardi – Kerényi György: Glória szálljon – kánon; Nobody knows –
spirituálé (két szólam)
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth Lajos azt üzente; Fónagy József – Arany
János: Süvegemen nemzetiszín rózsa; Ma van húsvét napja
ISMERETEK
 Népdalok és műdalok
 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői
 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége
 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés
 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői
 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és
emlékezetből
 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika,
tempó, zenei tagolás, frazeálás, stílus)
 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata
 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi
előadásokból
 Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által
megszólaltatott hangszerkísérettel
 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel
 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése
 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál
 Éneklés az iskolai kórusban
 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban
 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása
TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag
ÓRASZÁM: 12 óra
Zenehallgatási anyag – 8. osztály W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú tétele
Fréderic Chopin: g-moll mazurka
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Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. Magyar rapszódia
Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel - részlet
Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. tétel (részlet)
Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; Nabucco – Szabadság kórus
Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal
Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal; Hazám, hazám
Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – részlet
Robert Schumann: Gyermekjelenetek – Álmodozás
Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló
Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel
Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca
Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc
Bartók Béla: Négy szlovák népdal; Allegro Barbaro; Concerto: IV. tétel Intermezzo
Interrotto
Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség ballada, El kéne indulni Fölszállott a
páva – részletek a variációkból
Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti dal
Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna
Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete
George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy dala (Az ínség nálam a vagyon...)
Jazz standard-ek
Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus felvételek).
Népzenei revival legjobb felvételei
ISMERETEK
 Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és
kulturális hátterüket
 Azonosítani tudja az egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket,
hangszerelési sajátosságaikat
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével
 élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása
 a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való
találkozás során
 a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül
 a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével
FOGALMAK
Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei
impresszionizmus, kortárs zene
Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit,
concerto, versenymű, szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera,
ária, kamarazene, jazz, spirituálé.
Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Részvétel ifjúsági hangversenyeken
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 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
 Koncertfilm megtekintése
 Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról,
előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről
 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése
 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről,
zeneművészekről
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről
 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata
TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés
ÓRASZÁM: 3 óra
ISMERETEK
 Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató
 Felütés- súlytalan indítás
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval
 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos
formákban
 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során
 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának
előkészítéséhez Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait,
ütőhangszereket, egyszerűbb dallamhangszereket.
FOGALMAK
3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása
 Ritmuskánon az osztály csoportjai között
 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása
TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés
ÓRASZÁM: 3 óra
ISMERETEK
- A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése
- Kis és nagy szext, szeptim
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban
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- Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése,
megnevezése és éneklése
- A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
- A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt
anyaghoz kapcsolódóan
- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az
intonációs készség fejlődése
- Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam
megszólaltatása tiszta intonációval
FOGALMAK
A korábban tanultak elmélyítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel
 Zenei kérdés, válasz rögtönzése
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek
felhasználásával
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és
meghallásának gyakorlására
TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
ÓRASZÁM: 2 óra
ISMERETEK
- Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés
- A korábbi ismeretek mobilizálása:
• Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete
• A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség
értelmezése a tanult énekelt anyagokon
• Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt
és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan
• Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete
• Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre
- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
- A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan
FOGALMAK
Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
 A fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
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alkalmazása
Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
Ének-zene tanterv
9-10. évfolyam
A kilencedik és tizedik évfolyamokon a zenei nevelés célja a nemzeti és az európai
azonosságtudat erősítése, a hagyományos és a mai kulturális értékek
megismertetése, a tudás gazdagítása a zeneművészet eszközeivel. Cél továbbá,
hogy a műalkotások által közvetített magatartásminták segítsék a nemzethez,
közösséghez való viszony elmélyítését és járuljanak hozzá a tanulók
személyiségfejlődéséhez, szocializációjához, mely egyúttal egy közösség
fennmaradásának biztosítéka is.
Az egyes témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a
tájékozódást. A témakörökön belül megjelenő fejlesztési feladatok átfedik egymást,
egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is megjelenik. Ezáltal a
tanórákon belül is érvényesül a komplexitás.
A Kerettanterv témakörei:
1. Zeneművek /Énekes anyag
2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag
3. Komplex készségfejlesztés.
A zenei anyanyelv ápolásának továbbra is fontos szerepet kell betöltenie, hiszen egy
nép múltjának legnemesebb értékei őrződnek meg benne: érzelmi tartás, kedélyvilág,
vérmérséklet, temperamentum. Mindez a „népdalaink világa” fejezetben átélhető a
tanulók számára. A dalanyag igazodik életkori sajátosságaikhoz, átélhető
élethelyzetekhez, a „mindenre van hangja” kodályi megállapításhoz.
Az előadói készség gazdagítása - a kifejezőkészség, tiszta intonáció, a stílusnak
megfelelő előadásmód, a közösségi zenélés kiemelten fontos eleme, melynek
színvonala a tanár igényességén múlik. Legmagasabb szintje a kóruséneklésben
testesül meg.
A zenehallgatási anyag válogatásánál az életszerűség a fő szempont: a zeneművek
e két évfolyamon a tanulók tanulmányaihoz és mindennapjaihoz kapcsolódnak. A 10.
évfolyamon a korábban hallgatott zeneművek történelmi szemléletmóddal
összegződnek, és a tanulók megismerkednek a hallgatott zenék kulturális
környezetével is. Folyamatos feladat a zeneművek műfajának megnevezése,
értelmezése.
A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat, figyelmet fordít a 20. századi
népies műdalokra, illetve a zenei rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó
jelenségeire is. Ezek sajátos értékrendet képviselnek, társadalmi szerepek szerint
formálódnak. A kialakult évezredes értékrendhez képest gyakran változó normák
miatt a tanár csak naprakész ismerettel tudja az ízlésformálás eszközeként
alkalmazni. Ezt a rendelkezésére álló szabad órasávban teheti meg.
Az énekelt zeneművek igényes megszólaltatásához, a zenehallgatási anyag
elmélyült befogadásához és a zeneművekkel kapcsolatos gondolatok
megfogalmazásához, valamint a kreatív zenei megnyilvánulásokhoz továbbra is
fontos a készségfejlesztés. A korábbi évfolyamokon Ritmikai fejlesztés,
Hallásfejlesztés és Zenei írás-olvasás elnevezésű témakörök a középiskolában
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Komplex készségfejlesztés elnevezéssel folytatódnak.
Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van
az aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában,
megerősítésében és tovább fejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos
szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási
módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja.
Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az
élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá.
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik
zenei anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek
feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az
anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a
beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a
hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint
a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek
mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját
szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a
zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a
világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene
mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő
használatát is.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a
tanuló ilyen irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális
eszközök alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei kommunikáció
eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az
infokommunikációs kompetenciákat.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az
együttműködés hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl.
kórus), és lehetősége van véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások
produkciójának tisztelettel való figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját
formálja.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét
sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései
tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül
különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának
megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez.
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat
több különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a
komplexitás.
9. évfolyam
Heti óraszám: 1 óra
Éves óraszám: 36 óra
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A 9. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34 óra
A rendelkezésre álló szabad időkeretet a két témahéttel fedem le.
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
ÓRASZÁM: 10 óra
Népdalaink világa
Szerelem
Bujdosik az árva madár; De sok eső, de sok sár; Hej, rozmaring, rozmaring; Körösfői
kertek alatt; Szerelem, szerelem; Szeress egyet, s legyen szép; Én is voltam, mikor
voltam;
Életképek
Annyi nekem az irigyem; Éljen a barátság; Vígan, vígan
Ünnepek
Paradicsom mezejibe; Üdvözlégy, Szent László király; Sok Zsuzsanna napokat
Műzenei szemelvények, és más népek dalai
Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae (Atyának fénye, fénysugár); John of
Fornsete: Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia kánon: Jertek, jertek, nosza,
járjunk táncot!; Byrd: Tavasz – kánon; Budát, ó Hunnia, az török rabolja; Balassi
Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns népének; J. Haydn: Erdő mélyén – kánon;
W. A. Mozart: Jöjj, drága május;
ISMERETEK
- A zsoltár típusú dallamok jellemzői
- Ugrós és csárdás tánctípusok
- Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban
- Zenei nyelvjárások, dialektusok jelentése a népzenében
- A tanult dalok kulturális közegének megismerése
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő kottaolvasással
elsajátított műzenei szemelvények éneklése
- Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése?
- A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség
fejlesztése
- A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.
FOGALMAK
Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás,
dialektus, Magyar Népzene Tára
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
- A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
- A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál
- Éneklés az iskolai kórusban
- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben
- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban
- A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása
TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag
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ÓRASZÁM: 18 óra
Szerelem, barátság
Orlando di Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don Giovanni - részletek- I.
felvonás 8. és 9. jelenet; Beethoven: F-dúr románc;
Zeneművek és a történelem
J. S. Bach: Máté passió – részlet 54 számtól -59 -ig
Zeneművek és az irodalom
L. van Beethoven: Örömóda
Életképek
Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből
J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett
Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus
L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel
Régi muzsika kertje
Szeikilosz sírverse
Missa de Angelis – Kyrie
Dufay: L’homme arme mise - Kyrie
G. P. Palestrina: Sicut cervus
Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet
Szemelvények a magyar zenetörténetből
Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek
ISMERETEK
- A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása
- A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban
- Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak
megismerése
- A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, szerkesztési
megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a
zeneművek nyújtotta lehetőségeket kihasználva
- A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és
értelmezésére alkalmas képességek kialakítása
- Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése
- Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának
képessége
- Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események,
irodalmi alkotások között
- A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása
FOGALMAK
Vokális műfajok, gregorián, recitativo, korál, kyrie, passió, duett, motetta,
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
- Részvétel hangversenyeken
- Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
- Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
- Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
- Koncertfilm megtekintése
- A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése
- Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről,
zeneművészekről
- Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről
TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés
ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK
- A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmazása
- A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete
- A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának
előkészítéséhez
- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az
intonációs készség fejlődése
- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
- A zenei formaérzék fejlesztése
FOGALMAK
Minden korábban szereplő fogalom.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
- Ritmikai játékok
- Zenei kérdés, válasz rögtönzése
A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és
meghallásának gyakorlása.
10. évfolyam
Heti óraszám: 1 óra
Éves óraszám: 36 óra
A 10. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34
A rendelkezésre álló szabad időkeretet a két témahéttel fedem le.
TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag
ÓRASZÁM: 10 óra
Népdalaink világa
Szerelem
Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; Nem úgy van most, mint volt régen;
Nézd meg, lányom; Szivárvány havasán; Hej, révész, révész
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Életképek
Eddig vendég; Én az éjjel nem aludtam; Hej, igazítsad; Irigyeim sokan vannak;
Ünnepek
Sok számos esztendőket; Víg volt nekem az esztendő; Szent János áldása
Műzenei szemelvények, és más népek dalai
Farkas Ferenc: Hajnalnóta; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; Franz Schubert: A
hársfa; Kodály Zoltán: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus); Old Black Joespirituálé; Oh happy day; Ég a város – angol kánon
ISMERETEK
- Zsoltár típusú népdal
- Ugrós és csárdás tánctípusok
- Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban
- Zenei nyelvjárások, dialektusok jelentése a népzenében
- A tanult dalok kulturális közegének megismerése
- Különböző korszakok – különböző előadói stílusok a műzenében
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő kottaolvasással
elsajátított műzenei szemelvények éneklése
- Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése?
- A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség
fejlesztése
- A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.
FOGALMAK
Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás,
dialektus, Magyar Népzene Tára
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
- A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
- A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál
- Éneklés az iskolai kórusban
- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben
- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban
- A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása
TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag
ÓRASZÁM: 18 óra
Szerelem, barátság
Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Liszt
Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – Habanera; G. Puccini: Tosca –
Cavaradossi, levélária; R. Wagner: Nürnbergi Mesterdalnokok I. jelenet; G. Verdi:
Don Carlos – Szabadság kettős; Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – részletek;
Ne menj el
Zeneművek és a történelem
F. Chopin: Forradalmi etűd
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R. Schumann –H. Heine: Két gránátos
Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a császár udvarát; Ének Szent István
királyhoz
A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek
D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek
A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - részletek
Zeneművek és az irodalom
F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál
S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca
Carl Orff: Carmina Burana – In taberna
Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - szarvas
Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek
Életképek
Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből
M. Ravel: Bolero
Johann Strauss: Éljen a magyar - polka
Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek
Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat
I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete
G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet
Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek
Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár,
Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet
Karai József: Estéli nótázás
Régi muzsika kertje
Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet
Szemelvények a magyar zenetörténetből
Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel
Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, hazám
Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek
Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen
Kurtág György: Játékok – részletek
Ligeti György: Hungarian rock
ISMERETEK
- A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása
- A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban
- Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak
megismerése
- A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, szerkesztési
megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a
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zeneművek nyújtotta lehetőségeket kihasználva
- A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és
értelmezésére alkalmas képességek kialakítása
- Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése
- Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának
képessége
- Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események,
irodalmi alkotások között
- A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása
FOGALMAK
Vokális műfajok, gregorián, recitativo, korál, kyrie, passió, dalciklus, duett, motetta,
etűd, hangfürt.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
- Részvétel hangversenyeken
- Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
- Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
- Zeneművek zenetörténeti rendszerezése
- Koncertfilm megtekintése
- Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról,
előadóművészekről, zeneművekről, koncerthelyszínekről
- A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése
- Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről,
zeneművészekről
- Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről
- Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
- Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata
TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés
ÓRASZÁM: 6 óra
ISMERETEK
- A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmazása
- A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete
- A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
- Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának
előkészítéséhez
- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az
intonációs készség fejlődése
- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban
- A zenei formaérzék fejlesztése
FOGALMAK
Minden korábban szereplő fogalom.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
- Ritmikai játékok
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- Zenei kérdés, válasz rögtönzése
- Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése
- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának
gyakorlása.
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OROSZ NYELV
(második idegen nyelv)
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ÉLŐ IDEGEN
NYELVEK OROSZ
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2. idegen nyelv
9-12. évfolyam, heti 3 óra
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az
alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző
tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és
az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein –
oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén
szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan
képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az
idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje
változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése,
beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint
az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése
szerint.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és
szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez.
Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló
tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.

ALAPELVEK, CÉLOK
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs
igényei határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.
Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:
— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;
— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;
— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;
— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;
— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most
vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A
nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen
nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása
során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel
a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi
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szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. A nyelvtanítás során törekedni kell arra,
hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles
legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek
autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának,
kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás
lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat
szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a
tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat
során saját kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket,
eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra,
ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek,
gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló
munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az
önértékelés módszereit.
A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és
kommunikációs szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi
tevékenységekben részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált,
esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos
formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban
és alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni.

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE
A kommunikatív kompetencia fejlesztése

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat
az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a
munka világában.
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez,
így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.
A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai
és a szövegkompetencia.
o

o

A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai,
fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek
alkalmazásához szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi
kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az
interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik.
A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok
ismeretét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét,
és amelyeket a tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt −
tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például udvariassági szokások,
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o

megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).
A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül
fel egy szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az
írott nyelvben, az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek
jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak
meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből
és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése
A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve
hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák
irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint
általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.
A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a
nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának
megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben
vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és
tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:
A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra
jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és
alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges
stratégiákat.

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása
A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes
és fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.
Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat
célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének
elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális,
szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat,
amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell
arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is
találkozzanak a diákok.

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése
A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és
információs technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel
is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Az információs és kommunikációs
technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak a
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nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható
közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás
eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz
lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a
korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása
A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a
nyelvtanulási stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az
eredményes tanulás módszereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az
egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az
önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának
felismerésére.

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE
Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a
legalapvetőbb funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért
a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra
szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló
maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének
értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi
kommunikáció során.
Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készségfejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév
végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős
és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan
meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.
Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és
nem formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a
differenciálás elvére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb
tanulókat.
A dolgozatok értékelése minden évfolyamon, minden osztálytípusban:
90-100%: 5
75-89%: 4
60-74%: 3
59-40%: 2
39%- : 1

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
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Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a
tantárgya módszertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási
gyakorlatába.
A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a
tanítás középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói
tevékenységformák következetes alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító
pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni,
páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása).
A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az
osztott csoport, mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a
nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pármunkát, és összehangolni a néhány
fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során.
A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja.
Célszerű a nyelvórákat olyan tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy
padok, illetve székek állnak rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend
kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és
szemléltetőeszközök elhelyezésére.
Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen
minden tanulónak hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív
tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem
a koncepcionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell
kiválasztani a megfelelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.
A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi
kommunikáció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai
Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek
funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani
belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban,
hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak
Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet
ébresztő.

IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Óraterv – 9-12. évfolyam
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9. évf.
3

Tantárgy
Orosz, 2. idegen nyelv

10. évf.
3

11. évf. 12. évf.
3
3

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a
nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi
gyakorlatban és az érettségi
követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)
határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök
kínálnak kontextust.
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra
bontva határozza meg.

4. évfolyam
Első
nyelv

idegen

Második
–
idegen nyelv

6. évfolyam

KER-szintben
nem megadható

A1

–

–

8. évfolyam

10. évfolyam

12. évfolyam

A2

B1 mínusz

B1

A1

A2

JAVASOLT TANKÖNYVEK:
Székely András és Székely Nyina SAG ZA SAGOM című nyelvkönyv-sorozata, az
alábbi éves tananyagbontásban:

9. évfolyam: Sag za sagom 1, 1-7. lecke
10. évfolyam: Sag za sagom 1, 8-15. lecke
11. évfolyam: Sag za sagom 2, 1-6. lecke
12. évfolyam: Sag za sagom 2, 7-12. lecke
Tantervjavaslatunk a minimális A2 kimeneti szintnél magasabb célok elérését teszi
lehetővé, A két kötet elvégzésével a B1 szint teljesíthető. Ezáltal alkalmas a
középszintű érettségire való felkészítéshez.

9–10.
évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a
tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új
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nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden
egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a
második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven
is információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi
fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök
táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT
fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó
témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás
kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a
tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben
megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is
építeni az első idegen nyelvből
szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren
tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a
tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre,
amely megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a
második nyelvből is elérjék a minimumként előírt A2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket
érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és
információs technológiák használatára.
Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit,
hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus
önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók
nyelvi kreativitására,
problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos
interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó
légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós
segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a
társértékelés módszereinek
alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

tudatosításában

és

hibáik

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló
már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében
vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.
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A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés
követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az
alapvető fordulatok kiszűrése.

A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó
tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben,
az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos
beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a
szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének
kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott
szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés)
felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs
filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek.
Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
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Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul,
és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás,
valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások
hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról,
beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések
lebonyolítása.

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése,
figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult
megnyilatkozások. Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult
jelenetek,
információ
alapuló szövegek.
Fejlesztési
egység hiányán illetve különbözőségén
Összefüggő
beszéd
Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;
A tematikai egység
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
nevelési-fejlesztési céljai
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása
szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása,
ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.
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Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és
az első idegen nyelven.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben;
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése
az ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.
A fejlesztés tartalma

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek
megértése. Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez
kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg
megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Fejlesztési egység
Íráskészség
Hirdetések,
reklámok, plakátok, névjegykártyák,
feliratok, versek, dalszövegek,
újságfőcímek, könyv- és
filmcímek,
szöveges
karikatúrák,
képregények, viccek, nagyon
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben
egyszerű katalógusok, szerzett
nyomtatványok,
egyszerű
üzenetek,
útleírások,
képeslapok.
tapasztalatok,
ismeretek,
készségek,
motiváció.
Bizonyos írásbeli
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már
kialakult attitűdök.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
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Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például
hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím,
életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása
(például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy
internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, jelenetek.

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra
megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb
nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.
A tanévekre bontott javaslatot elsősorban a kerettantervi ajánlások és a Sag za sagom
1-2 alapján állítottuk össze úgy, hogy minden kerettantervben javasolt témakör
tárgyalásra kerül.
Figyelembe vettük azt az igényt is, hogy sok esetben a tanulók a 2. idegen nyelvből
érettségit kívánnak tenni. Ezért a téma- és fogalomköröknél az A2 szintet meghaladó
tananyagot állítottunk össze. Ettől a tanár a csoport igényeihez igazodva
természetesen eltérhet.

Ajánlott témakörök − 9. évfolyam
Személyes vonatkozások, család

Bemutatkozás. Családtagok bemutatása. Az orosz nevek.
Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Kapcsolódási pontok:
Etika: családi élet, generációk kapcsolata.
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.

3031

Ember és társadalom
Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel. Foglalkozások.
Kapcsolódási pontok:
Etika: társas kapcsolatok.
Technika, életvitel és gyakorlat: munka.

Környezetünk
Az otthon (lakószoba, lakás, ház). Bútorok és
háztartási gépek. Saját település bemutatása.
Városi intézmények.
Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék
hagyományai. Földrajz: településtípusok, más népek kultúrái.

Az iskola
Iskolai helyiségek. Tantárgyak, osztályzatok.
Kapcsolódási pontok:
Etika: társas kapcsolatok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás.

Életmód
Étkezések. Étel- és italfajták.
Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges ételek.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Kedvelt időtöltések. Sportágak.
Kapcsolódási pontok:
Földrajz: más népek kultúrái.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, sportágak jellemzői.

Utazás, turizmus
Földrészek, országok
Kapcsolódási pontok:
Földrajz: más népek kultúrái
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Fogalomkörök − 9. évfolyam
Létezés kifejezése

Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.
Nemek,
élő/élettelen
kategóriák:
Он/она/oнo. Вижу стол/мальчика.
eсть + alanyeset, нет + birtokos eset.
Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.
A „e” és „и”-soros igék jelen idejű alakjai.
A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш,
ваш, их.
A чей birtokos kérdő névmás.
A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги
мальчика/мальчиков.
У меня есть…
A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../
не было.../ не будет...
направо, налево, прямо
на столе, в машине, в школу, на улицу
Cегодня. Утром, днём, вечером, ночью
В четверг, в пятницу. Летом, осенью, зимой,
весной. Часто, всегда, никогда.
Az idő kifejezése: Сейчас 2 часа.
Tőszámnevek (1-100)
Sorszámnevek (1-10.)
Határozatlan számnevek: много, мало, несколько
Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11
лет.
A melléknevek neme, száma, ragozása.
Melléknevek egyeztetése.
A кaкой kérdőszó.
Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval.
Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого
роста.
Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро,
медленно.
Хочу...
A főnevek neme, többes száma, ragozása.
A személyes névmások alany-, tárgy- és
részeshatározós esete.
Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes
számban néhány elöljárószóval és azok nélkül:
Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на
столе. Я даю книгу мальчику. Я гуляю с
мальчиком. В книге красивая картина.
Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди,
ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра...
Боже мой! Господи!

Cselekvés kifejezése
Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Modalitás

Esetviszonyok
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Logikai viszonyok

и, а, но, или, который, где, когда, потому что...
поэтому, или..., или...

Ajánlott témakörök − 10. évfolyam
Ember és társadalom

Emberek külső jellemzése. Öltözködés, ruházat.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Kapcsolódási pontok:
Etika: generációk kapcsolata, családi élet, társas kapcsolatok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás.

Környezetünk
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások,
Szentpétervár nevezetességei. Időjárás, éghajlat.

szórakozási

lehetőségek.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék
hagyományai. Földrajz: az időjárás tényezői.
Biológia-egészségtan: védett természeti értékek.

Életmód
Napszakok. A hét
napjai. Rendszeres
napi
elfoglaltságok.
Az
orvosnál.
Testrészek, betegségek.
Egészséges életmód.
Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: betegségek ismérvei, betegségmegelőzés, egészséges életmód.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős programok (sport, színház, múzeum, koncert,
mozi). Vendégségben. Étteremben: étlap, ételek, italok, árak
Kapcsolódási pontok:
Földrajz: más népek kultúrái.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés. Utazás vonattal.
Kapcsolódási pontok:
Földrajz: egyes országok turisztikai
jellemzői. Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedési ismeretek.
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Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás (boltban, piacon). Élelmiszerek, boltok. Mértékegységek, csomagolás, pénznemek.
Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:jövedelem szerepe a családban,
kiadás, bevétel.
Matematika: alapműveletek.

Fogalomkörök − 10. évfolyam
Az újonnan belépő fogalmakat dőlt betűvel jelöltük.
Létezés kifejezése

Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.
Nemek,
élő/élettelen
kategóriák:
Он/она/oнo. Вижу стол/мальчика.
eсть + alanyeset, нет + birtokos eset.
A létige múlt és jövő idejű alakjai.
Az igei paradigmarendszer kijelentő módban. A
„e” és „и”-soros igék jelen idejű alakjai.
Az igék múlt idejű alakjai. Az
összetett jövő idő.
A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben:
Давай/те пойдём в ...
A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2.
személyben: Слушай(тe)! Прочитай(тe)!
Открой(тe)!
Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok
használata: идти/ходить, ехать/ездить,
нести/носить, вести/водить
A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш,
ваш, их.
A чей birtokos kérdő névmás.
У меня есть…
A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги
мальчика/мальчиков.
A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня
нет.../не было.../не будет...
направо, налево, прямо
на столе, в машине, в школу, на улицу от...,
до..., около..., у..., далеко, близко от...
рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,
В лесу, в саду, на мосту.

Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
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Időbeli viszonyok

Cегодня
Утром, днём, вечером, ночью
В четверг, в пятницу
Летом, осенью, зимой, весной
Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.
Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут
первого, половины третьего
Az időkifejezés hivatalos formája.
Вчера, сегодня, завтра
Часто, всегда, никогда
Весь день, каждый год, ежедневно, по
понедельникам, paз/двa paзa в год
До, после, через, ... (тому) назад
A dátum kifejezése (1): évszámok.
A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. A
dátum kifejezése (3) a когда kérdésre.

Mennyiségi viszonyok

Tőszámnevek (1-100)
Tőszámnevek (100 fölött)
Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű
főnéve előtt
Sorszámnevek (1-10.)
Határozatlan számnevek: много, мало, несколько
Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11
лет.
Mértékegységek: 100 грамм колбасы, 100 грамм
водки, литр молока и т.д.
A körülbelüliség kifejezése: примерно /
приблизительно..., человек пять,
около пяти человек
A melléknevek neme, száma, ragozása. A
кaкой kérdőszó.
Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval.
Melléknevek egyeztetése.
Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого
роста .
Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с
мной...
Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь
жарко.
Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро,
медленно.
A мoчь és az умeть igék.
Можно-Нельзя
Надо/нужно-Не надо/He нужно
Хочу... Собираюсь... Должен

Minőségi viszonyok

Modalitás
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Esetviszonyok

A főnevek neme, többes száma, ragozása.
A személyes névmások alany-, tárgy- és
részeshatározós esete.
Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes
számban néhány elöljárószóval és azok nélkül:
Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе.
Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В
книге красивая картина.
Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди,
ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра...
Боже мой! Господи!
Az Этот mutató névmás.
и, а, но, или, который, где, когда, потому что...
поэтому, или..., или...

Logikai viszonyok

11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók
idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő
idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve
minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai
tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz,
hogy a körülöttük lévő világot tágabb
kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen
meghatározott témakörökhöz a
megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg
az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok,
és hogyan fejleszthetők a
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is
kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére
olyan tanulási képességekkel kell
rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és
továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész
életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a
tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére,
az A2 szintre (minimális cél). A 12. évfolyamon – különösen emelt szintű
képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell
biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az
érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat
önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak
megoldásában is.
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Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat
érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs
technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka
világába történő kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell
kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a
szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a
nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával
és az ok-okozati viszonyokat,
követelményeket feltáró feladatokkal.

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló
konkrét dolgokra vonatkoznak.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének
megértése;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi
óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk
megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
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segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell
keresni stb.). A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a
tartalom lényegének megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a
hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
AFejlesztési
fenti tevékenységekhez
használható szövegfajták,Szóbeli
szövegforrások
egység
interakció

Üzenetek, útbaigazítás,
médiábólnyelvi
(például
időjárás-jelentés,
interjúk,
A1rövid
nyelvirészletek
szint, azaza egyszerű
eszközökkel,
begyakorolt
riportok),
dalok, kisfilmek,
rajz- és animációs
filmek, történetek,
versek, párbeszédek.
beszédfordulatokkal
folytatott
kommunikáció.
Személyes
Előzetes tudás
adatokra vonatkozó kérdések és válaszok.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
kérdésfeltevés
és
válaszadás
kiszámítható,
mindennapi
helyzetekben; gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy
megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
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Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás,
étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése,
megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés
és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere,
tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal
és mondatokkal.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert
témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend
és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben
ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos
előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
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Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben.
Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek
segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű,
ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése egyszerű
nevelési-fejlesztési céljai
magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó
szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi
szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. A
mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a
várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló
szavak felismerése.

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és
elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő
szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.

Fejlesztési egység

Íráskészség

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és
rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interakciókban;
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt
érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
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Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult
kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes
fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás,
elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet írása,
illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok,
üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek,
rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány
konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni
kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és
információt cserélni ismerős témákról.
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs
segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.

Ajánlott témakörök − 11. évfolyam
Személyes vonatkozások, család

Családi kapcsolatok, a családi élet eseményei. Házimunkák.
Kapcsolódási pontok:
Etika: családi élet, generációk kapcsolata, társas
kapcsolatok. Technika, életvitel és gyakorlat:
család és háztartás.

Ember és társadalom
Emberi kapcsolatok. Külső és belső tulajdonságok. Párkeresés.
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Kapcsolódási pontok:
Etika: társas kapcsolatok.

Az iskola
Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, iskolai eredmények. A nyelvtanulás fontossága.
Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás.

Utazás, turizmus
Utazás, útitervek, nyári/téli pihenés. Utazás repülővel.
Kapcsolódási pontok:
Földrajz: egyes országok turisztikai jellmezői, településtípusok.

Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a családban. Vásárlás, reklamáció.
Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: jövedelem szerepe a családban,
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, zsebpénz.
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek.

Életmód
Az orvosnál. Betegségek és kezelésük. Egészséges életmód.
Kapcsolódási pontok:
Biológia-egészségtan: egészséges életmód, a betegségek ismérvei.

Fogalomkörök − 11. évfolyam
Létezés kifejezése

Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.
Nemek,
élő/élettelen
kategóriák:
Он/она/oнo. Вижу стол/мальчика.
eсть + alanyeset, нет + birtokos eset.
A létige múlt és jövő idejű alakjai.
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Cselekvés kifejezése

Az igei paradigmarendszer kijelentő módban. A
„e” és „и”-soros igék jelen idejű alakjai.
Az igék múlt idejű alakjai. Az
összetett jövő idő.
A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben:
Давай/те пойдём в ...
A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2.
személyben: Слушай(тe)! Прочитай(тe)!
Открой(тe)!
A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3. személyben.
Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok
használata: идти/ходить, ехать/ездить,
нести/носить, вести/водить.
További mozgást jelentő igék.
Mozgást jelentő igék igekötővel.
Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok.
Az egyszerű jövő idő.
A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш,
ваш, их.
A чей birtokos kérdő névmás.
У меня есть…
A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги
мальчика/мальчиков.
A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня
нет.../не было.../не будет...
A cboй birtokos névmás
Мамин, папин, медвежий
A birtokos melléknevek felismerése
направо, налево, прямо
на столе, в машине, в школу, на улицу от...,
до..., около..., у..., далеко, близко от...
рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,
в лесу, в саду, на мосту.
A mozgás térben való leírása:
иду по улице, поднимается по эскалатору
о..., об..., по..., при...,
напротив, навстречу
Cегодня
Утром, днём, вечером, ночью
В четверг, в пятницу
Летом, осенью, зимой, весной
Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.
Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok
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первого, половины третьего
Az időkifejezés hivatalos formája.
Вчера, сегодня, завтра
Часто, всегда, никогда
Весь день, каждый год, ежедневно, по
понедельникам, paз/двa paзa в год
До, после, через, ... (тому) назад
A dátum kifejezése (1): évszámok.
A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. A
dátum kifejezése (3) a когда kérdésre.
До, после, через, ... назад, С утра до вечера,
постоянно, без перерыва
Tőszámnevek (1-100)
Tőszámnevek (100 fölött)
Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű
főnéve előtt
Sorszámnevek (1-10.)
Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,
чуть-чуть, немножко
Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11
лет.
100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр
молока и т.д.
A körülbelüliség kifejezése: примерно /
приблизительно..., человек пять, около пяти
человек
Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5
новых учеников
A gyűjtőszámnevek
A melléknevek neme, száma, ragozása. A
кaкой kérdőszó.
Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval.
Melléknevek egyeztetése.
Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого
роста .
Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с
мной...
Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь
жарко.
Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше,
хуже, ближе, дальше ...
A melléknevek rövid alakja.
Középfokú hasonlítás.
A felsőfokú kiemelő szerkezet.

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
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Modalitás

Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро,
медленно.
A мoчь és az умeть igék.
Можно-Нельзя
Надо/нужно-Не надо/He нужно
Хочу...
A főnevek neme, többes száma, ragozása.
A személyes névmások alany-, tárgy- és
részeshatározós esete.
Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes
számban néhány elöljárószóval és azok nélkül:
Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе.
Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В
книге красивая картина.
Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди,
ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра...
Боже мой! Господи! Мам! Кать!
Az Этот mutató névmás.
Határozatlan
névmások
Általánosító névmások
и, а, но, или, который, где, когда, потому что...
поэтому, или..., или...
для того, то, ... то, ...

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

Ajánlott témakörök − 12. évfolyam

A munka világa
A munkahelykeresés formái, divatos szakmák és foglalkozások. Önéletrajz és állásinterjú.
Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és munka: pályaorientáció és munka

Utazás, turizmus
Közlekedési lehetőségek, a tömegközlekedés. Útbaigazítás. Közlekedési baleset. Városi
intézmények, lakóhelytípusok
Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős sport és szórakozás.
Élvonalbeli sportolók. Irodalom, zene,
film. A média szerepe.
Kapcsolódási pontok:
Testnevelés és sport: sportágak, relaxáció
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése
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Környezetünk
A vidéki élet. Növények és állatok. Természeti jelenségek. Házikedvencek. Szelektív
hulladékgyűjtés.
Kapcsolódási pontok:
Földrajz: globális problémák, az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége
Biológia-egészségtan: élőhely, életközöéésg, védett természeti értékek,
változatos élővilág Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság
otthon és a lakókörnyezetben, víz- és energiatakarékosság, újrahasznosítás

Tudomány és technika
A technikai fejlődés pozitív és nagatív hatásai. A számítógép-használat szakkifejezései.
Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése,
infokommunikációs eszközök

Fogalomkörök − 12. évfolyam
Létezés kifejezése

Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.
Nemek,
élő/élettelen
kategóriák:
Он/она/oнo. Вижу стол/мальчика.
eсть + alanyeset, нет + birtokos eset.
A létige múlt és jövő idejű alakjai.
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Cselekvés kifejezése

Az igei paradigmarendszer kijelentő módban. A
„e” és „и”-soros igék jelen idejű alakjai.
Az igék múlt idejű alakjai. Az
összetett jövő idő.
A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben:
Давай/те пойдём в ...
A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2.
személyben:
Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)! A
felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3.
személyben.
Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok
használata:
идти/ходить,
ехать/ездить,
нести/носить, вести/водить.
További mozgást jelentő igék.
Mozgást jelentő igék igekötővel.
Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett
igealakok.
Az egyszerű jövő idő.
A feltételes mód használata.
Az igepárok tudatosítása: говорить/сказать,
давать/дать, садиться/сесть...
Cselekvő melléknévi igenevek.
Szenvedő melléknévi igenevek.
A szenvedő szerkezet.
A határozói igenév.
A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш,
ваш, их.
A чей birtokos kérdő névmás.
У меня есть…
A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги
мальчика/мальчиков.
A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня
нет.../не было.../не будет...
A cboй birtokos névmás
A birtokos melléknevek felismerése: Мамин,
папин, медвежий
направо, налево, прямо, на столе, в машине, в
школу, на улицу.
от..., до..., около..., у...
далеко, близко от...
рядом с...
перед, за, под, над, вверх, вниз,
В лесу, в саду, на мосту...
о..., об..., по..., при...,
напротив, навстречу
A mozgás térben való leírása:
иду по улице, поднимается по эскалатору

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
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Időbeli viszonyok

Cегодня
Утром, днём, вечером, ночью
В четверг, в пятницу
Летом, осенью, зимой, весной
Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.
Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут
первого, половины третьего
Az időkifejezés hivatalos formája.
Вчера, сегодня, завтра
Часто, всегда, никогда
Весь день, каждый год, ежедневно, по
понедельникам, paз/двa paзa в год
До, после, через, ... (тому) назад
С утра до вечера, постоянно, без перерыва
A dátum kifejezése (1): évszámok.
A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. A
dátum kifejezése (3) a когда kérdésre.
После того, как...
Перед тем, как...
Прочитав книгу...
Читая книгу...
Он сказал, что...
Он спросил, сколько/где/почему ...
Он поспросил, чтобы...
Он спросил, есть ли ...
Tőszámnevek (1-100)
Tőszámnevek (100 fölött)
Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű
főnéve előtt
Sorszámnevek (1-10.)
Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,
чуть-чуть, немножко
Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11
лет.
100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр
молока и т.д.
A körülbelüliség kifejezése: примерно /
приблизительно..., человек пять, около пяти
человек
Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5
новых учеников
A gyűjtőszámnevek.
Melléknévi alakú határozatlan számnevek (многоe)
A melléknevek neme, száma, ragozása.
A кaкой kérdőszó.

Függő beszéd

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
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Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval.
Melléknevek egyeztetése.
Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого
роста .
Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с
мной...
Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь
жарко.
Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше,
хуже, ближе, дальше ...
A melléknevek rövid alakja.
Középfokú hasonlítás.
A felsőfokú kiemelő szerkezet.
Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро,
медленно.
Можно-Нельзя
Надо/нужно-Не надо/He нужно
Хочу...
A мoчь és az умeть igék.
Собираюсь...
Должен
Приходится..., Обязан...,
Мне хочется...
Нам неохота...
Если бы...
A főnevek neme, többes száma, ragozása.
A -мя végű főnevek ragozása.
A személyes névmások alany-, tárgy- és
részeshatározós esete.
Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes
számban néhány elöljárószóval és azok nélkül:
Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе.
Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В
книге красивая картина.
Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди,
ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра...
Боже мой! Господи! Мам! Кать!
Az Этот mutató névmás.
Határozatlan
névmások
Általánosító
névmások
Tagadó névmások
A ceбя visszaható névmás.
A mutató névmás.
A singularia/pluralia tantum egyes eseteinek
tudatosítása: мебель, посуда, очки, ножницы,
каникулы

Modalitás

Esetviszonyok
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Logikai viszonyok

и, а, но, или, который, где, когда, потому что... ,
поэтому, если..., или..., или...
чтобы, для того
тот, кто... то, что... зато..., а то... то, ... то,
. хотя..., несмотря на..., благодаря тому что

Függelék
Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a
kommunikációs eszközöket valamint a hozzájuk tartozó orosz nyelvi példákat,
amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van.
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő:
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

9-10. évfolyam
1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kifejezése
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dolgok, személyek, állapotok Что это? Кто это? Кто
azonosítása, leírás,
здесь? Кто там?
magyarázat, emlékeztetés
Какое это здание? Кто там
стоит? Что здесь лежит?

Где ты живёшь? Кем он
работает? Откуда они
приехали?
Что вы делаете? Что ты
делал сегодня утром?
Какой сегодня день? Какое
сегодня
число/
какой
сегодня месяц?
Не забудь/те дома учебник!
Посмотри новые слова.
Вспомните, как ехать в ...
Как ты себя чувствуешь?

Információkérés

Тебе
холодно?
Почему вам весело?
Где школа?
Где Ира?
Где школа / музей / банк /
парк / театр / цирк / кино /
почта / касса / туалет?
Когда
будет
вечер?
Сколько стоит гамбургер /
торт / кефир / какао /
шоколадка?
Сколько тебе лет?
Где живут твои родители?
Расскажи/те о своей семье.
Скажите, пожалуйста, как
мне доехать до вокзала?
Какого цвета пальто ты
носишь?
Как проехать до вокзала?

Это книга. Это мальчик. Здесь
Анна Павловна.Там мама.
Это почта. Вот больница. Там
стоит Олег. Здесь лежит журнал.
Я живу в Будапеште. Он
работает учителем. Они
приехали из Англии.
Я учу историю. Я оделся,
умылся, позавтракал.
Сегодня понедельник.
Сегодня двадцатое мая.
Хорошо. Ладно.
Не забуду. Обязательно.
Мне холодно. Ей весело.
Тут
темно.
Стало
весело/холодно/темно.
Ему стыдно.
Мне весело, потому что ...
Ему смешно, ведь он ...
Вот школа. Вот она.
Она в школе.
Направо. Налево. Прямо. Здесь,
рядом. Там, где стоит мальчик.
Завтра, в понедельник.
100 форинтов. 43 рубля. 51
рубль.
Мне 12 лет. Они живут в
седьмом районе на улице
Ракоци. Наша семья небольшая.
У меня нет братьев и сестёр.
Туда идёт трамвай номер 4. У
меня коричневое пальто.
Вам надо ехать на метро и
сделать пересадку в центре.
Двое.
Послезавтра. Через неделю.

Сколько учеников опоздало
на урок?
В билетных кассах. У секретаря
Когда у тебя будет день
школы.
рождения?
Где можно купить билеты в
цирк?
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igenlő vagy nemleges válasz, Это книга? Это мальчик?
információadás

Там музей?
В школе есть музей?
В классе есть новые
ученики?
Ручка лежит в комнате на
столе?
Сколько человек было в
зале?
kognitív tartalmak kifejezése: Ты знаешь, где Борис
tudás,
nem
tudás, Степанович?
bizonyosság, bizonytalanság Ты не знаешь, где Борис
Степанович?
Ты уверен/а, что это
правильно?

Да, это книга. Да, это мальчик.
Нет, это девочка.
Конечно, это мальчик.
Что ты/Вы! Это кукла. Да нет!
это кукла!
Да, там музей. Нет, там аптека.
Да,есть. Нет, музея нет.
Нет, новых учеников нет. Скоро
будут и новые ученики.
Да, рядом с книгой. Нет, у
телефона.
Много/Немного. Всего 10
человек. Приблизительно 100120. Никого не было в зале.
Я знаю, где Борис Степанович. Я
не знаю. Ой, я не знаю, где он
сейчас.

Да, это совершенно правильно.
Наверно, правильно.
Не знаю, может быть.
Ты не знаешь, который час? Знаю, ровно 2 часа. Точно не
знаю. Наверно, два часа.
Приблизительно 2 часа. Часа
два. Понятия не имею.

2. Személyes

beállítottság
kifejezésére
kommunikációs szándékok kifejezése

vélemény-nyilvánítás
állapotok, események,
cselekvések megítélése:
dicséret, kritika

Тебе понравился/
понравилось/ась/ись...?
Как ты относишься к ...?
Как ты оцениваешь...?

valaki igazának az elismerése
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szolgáló

Я думаю,что…
Я считаю, что... По-моему…
По мнению моей подруги/мамы..
Он/а молодец.
Я в восторге от ...
Я в ужасе от ...
Это было прекрасно/ ужасно. Это
безобразие. Это возмутетельно.
Ты прав/а. Совершенно верно.
Я согласен/согласна с тобой/с
вами. Не спорю.

állásfoglalás
véleménykérés

elvárása: Как ты думаешь?
Как Вы думаете?
Какое твое мнение о ...
Как ты думаешь о ...
Что думает твоя
подруга/мама о ...
Как ты относишься/вы
относитесь к ...?
Расскажите своё мнение о ...
egyetértés, egyet nem Ты согласен/согласна?
Правильно. Совершенно верно.
értés,
ellentmondás, Вы согласны?
Ну что ты! Этого не может быть.
ellenvetés
Вы не против?
Это не так.
Я не согласен с ... Я
против.
Я возражаю против ...
Лучше было бы...
értékítélet:
Это хорошо?
Это хорошо. Прекрасно! Очень
érdeklődés,
kívánság, Это
плохо?
приятно! Надо же! Boт это да! Вот
tetszés, nem tetszés
Это приятно?
здо’рово!
Это неприятно?
Это плохо. Ой, это плохо! Фи,
как плохо!
Тебе нравится эта музыка? Да, очень. Да, конечно нравится.
Вам это приятно?
Нет, не очень.
Ты любишь мороженое?
Совсем не люблю.
Вы не хотели бы...
Я с удовольствием ... бы.
Вам не хочется...
Нет, мне не хочется/ неохота ...
Да, конечно, хочу/ могу/ умею...
modalitás: akarat, kívánság, Ты хочешь...
képesség, szükségesség,
Ты можешь ...
lehetőség
Ты умеешь...
Можно. Пожалуйста.Нельзя.
Можно мне войти?
Я должен...
Ты обязан ...
Нам приходится ...
Мне необходимо...
szándék, ígéret, terv
Ты хочешь пойти в кино? Хочу. Обязательно пойду.
Какие у тебя планы на лето? Я буду/ хочу ...
Что ты планируешь на завтра? Я планирую/собираюсь ...
Мне хочется...
Пообещай, что...
Я с удовольствием ... бы ..
Я обещаю тебе ...
3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése
rokonszenv,

Жаль! Жалко! Очень жаль!
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sajnálkozás,
ellenszenv

öröm

elégedettség

meglepetés

tanácstalanság

remény

Мне/Нам очень жаль!
Мне он/а очень приятен/на
симпатичен/на.
Я его обожаю.
Мне очень жаль, что...
Он/а мне неприятен/на.
Я это терпеть не могу.
Я рад/а. Ой, как я рад/а! Как
хорошо, что ты здесь!
Вот здорово! Как чудесно!
Я очень рад/а, что...
Какая радость, что...!
Как я счастлив/а, что...!
Ладно. Хорошо.
Молодец/молодцы. Умница.
Всё хорошо. Чудесно.
Прекрасно.
Всё в порядке. Всё
нормально. Вот и
прекрасно.
Я доволен/довольна вами.
Надо же! Как хорошо! Как
здорово! Вот это да!
Вот это сюрприз! Вот это
новость! Неужели это
правда?!
Ты меня очень удивил/а.
Ты доставил/а мне
приятный сюрприз.
Что же мне делать? Как мне
быть?
Посоветуй/ Дай совет, что
мне ...
Может быть он придёт?
Может быть завтра?
А всё-таки...
А вдруг...
Я надеюсь, что ...
Есть надежда, что...
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bánat, elégedetlenség

4. A

Плохо, конечно, что он не
пришёл. Очень грустно/как
жаль, что...! Жалко!
Мне очень грустно/
печально, что...
Мы очень жалеем, что... Это
что за ...?! Ну как же так! Что
же это такое?!
Это ужасно! Это
безобразие!
Я сержусь.
Я возмущен/на, что...

partner cselekvését
szándékok kifejezése

befolyásoló

kommunikációs

felszólítás, kérés,
Дайте мне, пожалуйста, Пожалуйста. Вот
udvarias kérés, segítségkérés карандаш.
карандаш.
Откройте,
пожалуйста, Ладно. Хорошо.
окно.
Попрошу вас выйти!
Будьте добры, передайте
мне сумку!
Осторожно!
Осторожно, не упади!
Смотри, не урони книгу! Спасибо. Спасибо за
предупреждение.
Помогите!
Помоги мне, пожалуйста, Я буду осторожным/ой.
Давай я тебе помогу.
в ...
reklamálás
А почему мне нельзя...?
Хорошо. Ладно. Обязательно ...
Исправьте мне...
Это невозможно.
Поменяйте мне...
И не проси.
javaslat
Пойдём
в
кино?
Да, пойдём в кино! Да, пойдём!
Давай/те пойдём в ...
Давай.
Давайте рисовать чтоЯ согласен/согласна.
нибудь.
Нет, я не хочу. Спасибо, не надо.
Хочешь, я принесу журнал?
Я за. Я не против.
Принести мне альбом?
Прекрасная мысль/идея.
Вам помочь?
Я предлагаю вам...
Есть идея пойти в...
engedélykérés
Можно
уйти?
Разрешите мне выйти?
Нельзя ли ...
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engedély
megadása, elutasítása

tiltás, felszólítás

kínálás, meghívás

Можно. Конечно. Пожалуйста.
Нельзя.
Ни в коем случае.
Ни за что.
Перестань!
Здесь нельзя сидеть!
Повтори!
Прочитай!
Нельзя этого делать!
Всё! Хватит!
Приходите к нам в гости/ на
чай/ на обед! Приходите на
вечеринку!
Я хочу тебя/вас пригласить к
нам на...
Приглашаем на праздник!
Добро пожаловать к нам в
гости!
Угощайтесь!
Берите/Возьмите ...!
Не хотите ещё ...?

Спасибо. Большое спасибо.
Спасибо за приглашение.
Приду/придём. Обязательно
приду/придём.
К сожалению, не могу прийти.
Спасибо, очень вкусно.
Больше не хочу. Я сыт/а.

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése
kapcsolatfelvétel: köszönés,
üdvözlés, érdeklődés hogylét
iránt és ezekre reagálás,
bemutatás, bemutatkozás,
megszólítás,
engedélykérés

Здравствуй/те! Привет!
Доброе утро! Добрый
вечер!
Давайте
познакомимся.
Меня
зовут…
Познакомьтесь, это ...
Девушка! Анна Павловна!
Дядя Коля! Мама!
Господин..., гражданин ...
Извините,
пожалуйста,
где…
Как твои/ваши дела?
Что у тебя/вас нового?
Как ты себя чувствуешь/вы
себя чувствуете?
Разрешите мне ...
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Здравствуйте!
Привет!
Доброе утро! Добрый вечер!
Очень приятно познакомиться.

Всё в порядке. Всё хорошо.
Ничего. Так себе. Неважно.
Ужасно. Отвратительно.

kapcsolat
befejezése:
búcsúzás,
üdvözlés,
jókívánságok

kapcsolattartás:
bocsánatkérés, köszönet
és azokra reagálás

6. Interakcióban

До свидания! Пока! До
завтра! До встречи!
Желаю удачи!
Счастливого пути! С
Новым годом!
С днём рождения! Желаю
здоровья,
счастья,
успехов!
Будь/те здоров/ы!
Извините,
пожалуйста!
Спасибо. Спасибо тебе за...
Благодарю тебя/вас за...
Извини/те за ... Прости/те
за...
Не сердись, что ...

jellemző

Спасибо. Благодарю за ... И
тебе/вам того же желаю.

Не
за
что!
Ничего, ничего!
Не стоит благодарности.

kommunikációs

szándékok

kifejezése
párbeszéd:
szándék jelzése

beszélési Я хотел/а бы сказать...
Можно мне что-то сказать.
Разрешите мне сказать...
biztosítása: Я понимаю. Понятно.
Я не понял/а. Повторите,
пожалуйста, ещё раз.
Да, ты правильно понял/а.
Повторите,
пожалуйста,
по
Я повторяю:...
betűzés

a
megértés
visszakérdezés,
ismétléskérés,
megerősítés,
kérése, betűzés,
nem értés,
felkérés
lassabb,
hangosabb beszédre

буквам. Медленнее/громче, Да, абсолютно верно.
пожалуйста.
Я правильно понял/а,
что...?

11-12. évfolyam
1. Információcseréhez

kapcsolódó

szándékok kifejezése
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kommunikációs

dolgok, személyek, állapotok
azonosítása,
megnevezés, leírás,
magyarázat,
emlékeztetés, tudósítás

Что это? Кто это? Кто
здесь? Кто там?
Какое это здание? Кто там
стоит? Что здесь лежит?

Где ты живёшь? Кем он
работает? Откуда они
приехали?
Что вы делаете? Что ты
делал сегодня утром?
Какой сегодня день? Какое
сегодня
число/
какой
сегодня месяц?
Не забудь/те дома учебник!
Посмотри новые слова.
Вспомните, как ехать в ...
Как ты себя чувствуешь?

információkérés

Это книга. Это мальчик. Здесь
Анна Павловна.Там мама.
Это почта. Вот больница. Там
стоит Олег. Здесь лежит журнал.
Я живу в Будапеште. Он
работает учителем. Они
приехали из Англии.
Я учу историю. Я оделся,
умылся, позавтракал.
Сегодня понедельник.
Сегодня двадцатое мая.
Хорошо. Ладно.
Не забуду. Обязательно.

Мне холодно. Ей весело.
Тут
темно.
Стало
весело/холодно/темно.
Ему стыдно.
Тебе
холодно?
Мне весело, потому что ...
Почему вам весело?
Ему смешно, ведь он ...
Что ты знаешь о ...
Я знаю/слышал/читал, что...
Расскажи/те мне о ...
Мне кто-то рассказывал, что...
Где школа? Где Ира?
Вот школа. Вот она. Она в
школе.
Где школа касса / туалет?
Направо/налево/прямо. Здесь,
рядом. Там, где стоит мальчик.
Завтра, в понедельник.
Когда будет вечер? Сколько Послезавтра. Через неделю.
100 форинтов. 43 рубля. 51
стоит шоколадка? Сколько рубль.
Мне 12 лет. Они живут в
тебе лет?
седьмом районе на улице
Где живут твои родители?
Ракоци. Наша семья небольшая.
Расскажи/те о своей семье.
У меня нет братьев и сестёр.
Туда идёт трамвай номер 4.
У меня коричневое пальто.
Скажите, пожалуйста, как
мне доехать до вокзала?
Вам надо ехать на метро и
Какого цвета пальто ты
носишь?
Как проехать до вокзала?
Сколько учеников опоздало
на урок? Где можно купить
билеты в цирк?
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сделать пересадку в центре.
Двое.
В билетных кассах. У секретаря
школы.

igenlő vagy nemleges válasz, Это мальчик?
információadás, válasz
elutasítása
Там музей?
В школе есть музей?
В классе есть новые
ученики?
Ручка лежит в комнате на
столе?
Сколько человек было в
зале?

kognitív tartalmak kifejezése: Ты не знаешь, где Борис
tudás, nem tudás, ismerés,
Степанович?
nem ismerés, emlékezés, nem Ты уверен/а, что это
emlékezés, bizonyosság,
правильно?
bizonytalanság, feltételezés, Ты помнишь, где...?
kétely
Ты не помнишь, когда...?
Ты не скажешь, который
час?

érdeklődés kognitív tartalmak Знаешь ли ты,
iránt: érdeklődés tudás iránt где/сколько/почему ...
Что ты
знаешь/читал/слышал о...
Откуда ты знаешь, что...

Да, это мальчик. Нет, это
девочка. Конечно, это мальчик.
Что ты/Вы! Это кукла. Да нет! это
кукла!
Да, там музей. Нет, там аптека.
Да,есть. Нет, музея нет.
Нет, новых учеников нет. Скоро
будут и новые ученики. Да,
рядом с книгой. Нет, у
телефона.
Много/Немного. Всего 10
человек. Приблизительно 100120. Никого не было в зале.
Не знаю. Понятия не имею.
Не могу ответить. Спроси/те
кого0-нибудь другого.
Обратись/обратитесь к ...
Я знаю, где Борис Степанович. К
сожалению, я не знаю, где он
сейчас. Да, это совершенно
правильно. Наверно, правильно.
Не знаю, может быть.
Не помню. Не могу вспомнить.
Сомневаюсь. Сомневаюсь, что ...
Знаю, ровно 2 часа. Точно не
знаю. Наверно, два часа.
Приблизительно 2 часа. Часа
два.
Понятия не имею.
Я слышал/видел по
радио/телевизору.
Мне рассказывал/а папа/мама,
что...
Я читал статью, в которой...

2. Személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése
vélemény-nyilvánítás

állapotok, események,
cselekvések megítélése:
dicséret, kritika,
szemrehányás, sajnálat

Тебе понравился/
понравилось/ась/ись...?
Как ты относишься к ...?
Как ты оцениваешь...?
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Я думаю,что… Я считаю, что...
По-моему… По мнению моей
подруги/мамы, ...
Я так думаю/считаю, потому
что...Во-первых,...,во-вторых...
Он/а молодец.
Я в восторге от ...
Я в ужасе от ...
Это было прекрасно/ ужасно.
Это безобразие.

Это возмутительно.
valaki igazának az elismerése,
beismerés, bocsánatkérés,
megbocsátás
állásfoglalás
Как ты думаешь?
elvárása: véleménykérés,
Как Вы думаете?
egyetértés iránti kérdés
Какое твое мнение о ...
Как ты думаешь о ...
Что думает твоя
подруга/мама о ...
Как вы оцениваете ...?
Как вы относитесь к ...?
Расскажите своё мнение о ...
egyetértés, egyet nem Ты согласен/согласна?
értés, ellentmondás,
Вы согласны?
ellenvetés,
Вы не против?
ellenvetés visszautasítása

Ты прав/а. Совершенно верно.
Я согласен/согласна с тобой/с
вами. Не спорю.

Правильно. Совершенно верно.
Ну что ты! Этого не может быть.
Это не так.
Я не согласен с ...
Я против.
Я возражаю против ...
Лучше было бы...
értékítélet:
Это хорошо?
Это хорошо. Прекрасно! Очень
érdeklődés,
kívánság, Это
плохо?
приятно! Надо же! Boт это да!
tetszés,
nem
tetszés, Это приятно?
Вот здо’рово!
semlegesség, érdektelenség Это неприятно?
Это плохо. Ой, это плохо! Фи,
как плохо!
Вы не хотели бы...
Я с удовольствием ... бы.
Вам не хочется...
Нет, мне не хочется/ неохота ...
Как хочешь. Мне всё равно. Мне
без разницы.
érdeklődés
Тебе нравится эта музыка? Да, очень. Да, конечно нравится.
értékítélet,
érdeklődési
Вам это приятно?
Нет, не очень.
kör iránt
Ты любишь мороженое?
Совсем не люблю.
Как ты относишься к...
Мне это тне интересно.
Как ты оцениваешь ...
Меня это не интересует.
Тебя/вас интересует ...?
Зато я интересуюсь музыкой.
Ты
интересуешься/вы
интересуетесь физикой?
modalitás: akarat, kívánság, Ты хочешь.../ можешь .../
Да, конечно,
хочу/ могу/
bizonytalanság, képesség,
умеешь...
умею...
szükségesség, kötelezettség, Можно мне войти?
Можно. Пожалуйста.
lehetőség, tiltás
Нельзя.
Я должен...
Ты обязан ...
Нам приходится ...
Мне необходимо...
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szándék, ígéret, terv

Ты хочешь пойти в кино? Хочу. Обязательно пойду.
Какие у тебя планы на лето? Я буду/ хочу ...
Что ты планируешь на завтра? Я планирую/собираюсь ..
Мне хочется...
Пообещай, что...
Я с удовольствием ... бы ...
Я обещаю тебе ...

3. Érzelmek

kifejezésére
szándékok kifejezése

rokonszenv
,
együttérzés
,
sajnálkozás,
ellenszenv

hála

öröm, boldogság

elégedettség

meglepetés

szolgáló

Жаль! Жалко! Очень жаль!
Мне/Нам очень жаль!
Мне он/а очень приятен/на
симпатичен/на.
Я его обожаю.
Мне очень жаль, что...
Он/а мне неприятен/на.
Я это терпеть не могу.
Спасибо. Спасибо за ...
Благодарю за...
Я очень благодарен/на
тебе/вам за...
Я рад/а. Ой, как я рад/а! Как
хорошо, что ты здесь!
Вот здорово! Как чудесно!
Я очень рад/а, что...
Какая радость, что...!
Как я счастлив/а, что...!
Ладно. Хорошо.
Молодец/молодцы. Умница.
Всё хорошо. Чудесно.
Прекрасно.
Всё в порядке. Всё
нормально. Вот и
прекрасно.
Я доволен/довольна вами.
Надо же! Как хорошо! Как
здо’рово! Вот это да!
Вот это сюрприз! Вот это
новость! Неужели это
правда?!
Ты меня очень удивил/а.
Ты доставил/а мне
приятный сюрприз.
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kommunikációs

tanácstalanság

remény

félelem
bánat, elégedetlenség

unalom

fájdalom

Что же мне делать? Как мне
быть?
Посоветуй/ Дай совет, что
мне ...
Может быть он придёт?
Может быть завтра?
А всё-таки...
А вдруг...
Я надеюсь, что ...
Есть надежда, что...
Я не боюсь собак. Я боюсь,
что... Мне страшно.
Плохо, конечно, что он не
пришёл. Очень грустно/как
жаль, что...! Жалко!
Мне очень грустно/
печально, что...
Мы очень жалеем, что... Это
что за ...?! Ну как же так! Что
же это такое?!
Это ужасно! Это
безобразие!
Я сержусь.
Я возмущен/на, что...
Какай скучный ...
Мне скучно.
Какая скука!
У меня болит ...
Ой, как больно!
У меня сильные боли в ...

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése
felszólítás, kérés,
Дайте мне, пожалуйста,
udvarias kérés, segítségkérés, карандаш. Откройте окно.
kívánság
Попрошу вас выйти!
Будьте добры, передайте
мне сумку!
Осторожно! Осторожно, не
упади! Смотри, не урони
книгу!
Помогите! Помоги мне,
пожалуйста,в ...
Я бы хотел/а попросить ...
Вот бы хорошо пойти в ...
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Пожалуйста. Вот
карандаш.
Ладно. Хорошо.

Спасибо. Спасибо за
предупреждение.
Я буду осторожным/ой.
Давай я тебе помогу.

rendelés,
reklamálás

figyelmeztetés,
javaslat, tanács

engedélykérés

engedély
megadása, elutasítása

А почему мне нельзя...?
Хорошо. Ладно. Обязательно ...
Исправьте мне...
Это невозможно
Поменяйте мне...
И не проси.
Я хотел/а бы заказать...
Принесите нам ...
Приниме заказ на ...
Пойдём
в
кино?
Да, пойдём в кино! Да, пойдём!
Давай/те пойдём в ...
Давай.
Давайте рисовать чтоЯ согласен/согласна.
нибудь.
Нет, я не хочу. Спасибо, не надо.
Хочешь, я принесу журнал?
Я за. Я не против.
Принести мне альбом?
Прекрасная
Я предлагаю вам...
мысль/идея.
Есть идея пойти в...
Осторожно!
Будь/те
осторожен/ны!
Смотри не...
Можно
уйти?
Разрешите мне выйти?
Нельзя ли ...
Можно. Конечно. Пожалуйста.
Нельзя.
Ни в коем случае.
Ни за что.

tanácskérés, tanácsadás

Посоветуй/ Дай совет, что
мне ...
Что мне делать?
Как мне быть?
Может быть, мне лучше...
ajánlat,
Я предлагаю вам...
kínálás,
Угощайтесь!
segítés felajánlása, meghívás Берите/Возьмите ...!
Не хотите ещё ...?
Вам помочь?
Приходите к нам в гости/ на
чай/ на обед! Приходите на
вечеринку!
Я хочу тебя/вас пригласить к
нам на...
Приглашаем на праздник!
Добро пожаловать к нам в
гости!
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Спасибо. Большое спасибо.
Спасибо, очень вкусно.
Больше не хочу. Я сыт/а. Спасибо,
не надо/нужно.
Спасибо за приглашение.
Приду/придём. Обязательно
приду/придём.
К сожалению, не могу прийти.

beleegyezés, elutasítás

Хорошо. Ладно. Согласен.
Нет, ни за что.
Ни в коем случае.
Об этом речи быть не может!

5. Társadalmi

konvenciókhoz szükséges kommunikációs
szándékok kifejezése

kapcsolatfelvétel: köszönés,
üdvözlés, érdeklődés hogylét
iránt és ezekre reagálás,
bemutatkozás,
megszólítás,
engedélykérés,
telefonhíváskor
bejelentkezés
vagy
bemutatkozás, levélben
megszólítás

Здравствуй/те! Привет!
Доброе утро! Добрый
вечер!
Давайте
познакомимся.
Меня
зовут…
Познакомьтесь, это ...
Девушка! Анна Павловна!

kapcsolat befejezése:
búcsúzás,
üdvözlés,
jókívánságok,
elbúcsúzás
telefonbeszélgetésben vagy
levélben

До свидания! Пока!
До завтра! До встречи!
Желаю удачи!
Счастливого пути!
Крепко целую.
С приветом
С уважением

Здравствуйте!
Привет!
Доброе утро! Добрый вечер!
Очень приятно познакомиться.

Дядя Коля! Мама!
Господин..., гражданин ...
Извините, пожалуйста,
Всё в порядке. Всё хорошо.
где…
Ничего. Так себе. Неважно.
Как твои/ваши дела?
Ужасно. Отвратительно.
Что у тебя/вас нового?
Как ты себя чувствуешь/вы
себя чувствуете?
Разрешите мне ...
Алло! Попросите,
пожалуйста, Люду! Это
говорит Анна. Будьте добры
Сергея!
Дорогая мама!
Уважаемый профессор!

3065

kapcsolattartás:
bocsánatkérés,
köszönet,
gratuláció,
együttérzés,
jókívánságok és azokra
reagálás

Извините,
пожалуйста!
Спасибо. Спасибо тебе за...
Благодарю тебя/вас за...
Извини/те за ... Прости/те
за...
Не сердись, что ...
С Новым годом! С
днём рождения!
Желаю здоровья, счастья,
успехов!
Будь/те здоров/ы!
Я тебе сочувствую.

Не
за
что!
Ничего, ничего!
Не стоит благодарности.

Спасибо. Благодарю за ... И
тебе/вам того же желаю.

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése
párbeszéd: félbeszakítás,
beszélési szándék jelzése,
téma bevezetése

Я хотел/а бы сказать...
Можно мне что-то сказать.
Разрешите мне сказать...
Я хочу тебя прервать.
Можно мне добавить?
a megértés biztosítása:
Я понимаю. Понятно.
visszakérdezés, ismétléskérés, Я не понял/а. Повторите,
megerősítés, helyeslés,
пожалуйста, ещё раз.
Да, ты правильно понял/а.
betűzés kérése, betűzés,
Повторите, пожалуйста, по Я повторяю:...
nem értés, magyarázatkérés, буквам. Медленнее/громче, Да, абсолютно верно.
megértés ellenőrzése
пожалуйста.
felkérés
lassabb,
Я правильно понял/а,
hangosabb beszédre,
что...?
megkérés
Вы всё поняли?
valaminek a lejegyzésére
Всё понятно?
Запишите/Записывайте
beszédet
strukturáló
elemek: körülírás,
helyesbítés,
felsorolás,
példa
megnevezése,
témaváltás,
összefoglalás,
kijelentés lezárása

Точнее/Вернее...
Это скорее...
Кстати,...
Во-первых,...,во-вторых...
Например,...
К
примеру...
Значит,...
В общем,...
В сущности...
По сути

MELLÉKLET
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Szintleírások (a KER alapján)

A1, minimumszint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és
alapvető fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése.
Be tud mutatkozni, be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű
(például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és
fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik
személy lassan, világosan beszél és segítőkész.
Olvasott szöveg értése

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat
feliratokon, reklámokban, katalógusokban.
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek
személyére, családjára, közvetlen környezetére
vonatkoznak.
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner
lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol
egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre
vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni
lakóhelyét, ismerőseit.
Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes
adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egyszerűen
kommunikálni, de feltétlenül
szüksége
van
ismétlésekre,
körülírásokra
és
módosításokra.
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid
üdvözletet megírni.
Csupán korlátozott módon tud használni néhány
egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és
mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely
bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból
és fordulatokból áll.

Hallott szöveg értése
Beszédkészség

Interakció

Íráskészség
Nyelvhelyesség

A2, alapszint

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos
információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy
kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud
egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen
szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg értése

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük
történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
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Hallott szöveg értése

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és
szókincset, ha számára ismert dologról van szó.
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek,
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi
témáról szóló beszélgetésben, amely ismert
tevékenységhez
kapcsolódó
közvetlen
információcserét igényel. Megérteti magát a
társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni
például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra
reagál. Képes jelezni, mikor követi a
kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz,
hogy saját maga fenn tudja tartani a
beszélgetést.
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet
tud írni.
Néhány
egyszerű
szerkezetet
helyesen
használ, de még rendszeresen elkövet alapvető
hibákat. Szókincse elegendő az alapvető
kommunikációs szükségletek kielégítésére.

Beszédkészség

Interakció

Íráskészség
Nyelvhelyesség

B1, küszöbszint
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb
információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például
munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre
utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési
körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit
és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.
Olvasott szöveg értése

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a
bennük lévő információt, amelyek hétköznapi,
gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az
eseményekről, érzelmekről, véleményekről
szóló írásokat.
Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen
előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi
beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb
információkat olyan rádió- és tévéműsorokban,
amelyek aktuális eseményekről, illetve az
érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz
kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben
viszonylag lassan és világosan beszélnek.
Felkészülés nélkül részt tud venni a
nyelvterületen utazás közben felmerülő
helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi
témákról adódó beszélgetésekben. Egyszerű,
összefüggő fordulatokkal mondja el élményeit,
céljait.
Röviden
megindokolja
és
megmagyarázza véleményét. Képes elmesélni
egy történetet, és erről véleményt
megfogalmazni.

Hallott szöveg értése

Beszédkészség
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Interakció

Szemtől
szemben
képes
egyszerű
kommunikáció kezdeményezésére,
fenntartására és befejezésére ismerős vagy
számára érdekes témákban. Meg tudja
ismételni az elhangzottak egy részét, hogy
meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével
egyformán értelmezik-e az elmondottakat.
Meg
tud
fogalmazni
egyszerű,
rövid,
összefüggő szöveget ismert, hétköznapi
témákban. Beszámol élményeiről,
véleményéről.
Kiszámítható
helyzetekkel
kapcsolatos,
begyakorolt szerkezetek és mondatfajták
gyakran használt körét viszonylag helyesen
alkalmazza. Megfelelő szókinccsel rendelkezik
ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni a

Íráskészség

Nyelvhelyesség

B2, középszint
Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét,
beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és
természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos
és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a
lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével.
Olvasott szöveg értése

Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos
szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák)
lényegét, illetve a bennük rejlő információt,
érvelést. Jórészt megérti az eseményekről,
érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi
prózai szövegeket.
Megérti a hosszabb előadást, képes követni az
összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen
szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és
tévében elhangzó, aktuális eseményekről szóló
hírműsorok lényegét, valamint a köznyelvet
használó játékfilmek
többségét.
Felkészülés nélkül folyékonyan és
természetesen vesz részt mindennapi témákat
érintő, anyanyelvű beszélőkkel folytatott

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

társalgásban.
Részletesen
kifejti,
megindokolja, megmagyarázza és megvédi
véleményét, el tud mondani egy történetet.
Interakció

Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő
időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni
a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig
elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén
fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy
megértését jelzi, illetve más személyeket is be
tud vonni a beszélgetésbe.
Képes
világosan
fogalmazni
részletes,
összefüggő szöveget a jelenkor problémáiról és
az érdeklődésével egybevágó témákról.
Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel
egy álláspont mellett és ellen.

Íráskészség
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Nyelvhelyesség

A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem
vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját
képes kijavítani. Általános témákban és saját
érdeklődési területén jó szókinccsel rendelkezik
ahhoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.
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Etika
7-8. évfolyam
Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az egyének
és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális
hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén
gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.
A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környezetéhez és
önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a
más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más
tantárgyak fejlesztési területeihez is.
Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a
tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének
tudatosításában.
Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erkölcsi
szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés,
a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi
normák és a közösségi értékek értelmezése.
A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és viselkedésmódok
segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdekkonfliktusok
jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.
Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a
tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik,
erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában.
Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá
válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a
mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget,
a metakognitív stratégiák alkalmazását.
A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló
gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok
asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra támaszkodó érvelésnek és
a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat
igénylő változatait.
A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon
alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok
digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak
viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifejezés, a közösségi
oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával
kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási
tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését
igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai
problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó,
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mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit.
Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló
önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a
kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A
gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának,
a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a
fejlesztése válik hangsúlyossá.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók
önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére,
projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése
drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális
alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális
hagyományok megismerésére kerül sor.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése révén
segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor erősíti a
hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a döntéshozatalt, az
életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést.
Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei:


A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás.



A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása.



Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók.



A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes
korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget
kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra.



Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző
élethelyzeteiben.



Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom).



Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely során a
gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a
lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében.



A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése és
megőrzése alapfeladat.



A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni és
csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A hatékony
munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló munkáiból összeállított
portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók
igénybe vehetik a digitális eszközöket is.

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanulási
tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport együttműködésének az
értékelésére kerülhet a hangsúly.
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Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmasságot
igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, pedagógiai,
szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, melyeknek
szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban van (szülők,
osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.)

7-8. évfolyam
Ebben az életkori szakaszban az erkölcsi szabályok értelmezésében egyre jobban a mérlegelő
gondolkodás dominál. A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés
igénye, az elfogadottság jutalmazó szerepének motiváló hatása, s annak a tekintélyszemélynek a
befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és az önismeret kibontakozásával kialakul a
saját érzelmek és gondolatok megfigyelése és ellenőrzése feletti mérlegelés. Gyakorlattá válik a
belülről vezérelt személyes véleményformálás a saját érzelmekről, szükségletekről és gondolatokról. A
serdülőkorba lépő fiatal számára ezt az időszakot a társas önazonosság, társas identitás próbálgatása
jellemez. Ezen kapcsolatokban különféle viselkedéseket tapasztalhat, különböző élmények
megosztására van lehetősége, így viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik. Hitét a
csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja. Az erkölcs és etika tantárgynak
külön figyelemmel kell lennie arra, hogy előtérbe kerülhet a kortársak viselkedésének szerepszerű
átvétele. A fiúk társas-lelkületi fejlődésében egyre jelentősebb szerepet kap a félelem és a szomorúság
elrejtésének igénye, mely az erőtlenség kifejezéseként is értelmezhető. Ebben az időszakban az
empatikus viszonyulás határai jelentősen kitágulnak, mert a serdülő fogékonnyá válik a társadalmi
életben megnyilvánuló igazságtalanságok észlelésére. Az órai beszélgetések valamennyi formája
elősegítheti a lelkiismeret közösségben történő erősödését. Ebben az életkorban megkezdődik a
személyes világkép és világnézet kialakulása, ezért ezekben az években az oktatás fontos feladata,
hogy ezt a folyamatot támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a
fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében.
A 7-8. évfolyamos tanulók életében egyre többször jelenik meg a döntéshozatal, a felelősségvállalás
önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. A különböző élethelyzetek felhívják a tanulók
figyelmét az önismeret fontosságára, a társakkal való kommunikáció és együttműködés jelentőségére,
az egészségmegőrző tevékenységek végzésének és a pénzügyi tudatosság fejlesztésének a
nélkülözhetetlenségére. Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az
ezzel összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a
családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában. 13-14 évesen a tanulók már önálló
használói a legkülönbözőbb technikai eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett
helyet kell kapnia a médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az
állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség fejlesztésének is.

A 7. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 36 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

1.

Javasolt óraszám
10

Éntudat – Önismeret
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2. Család – Helyem a családban

12

3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a

12

társas-lelkületi közösségekben
4. A mindenkori törvényi környezethez igazodva két
köznevelési témahét beépítése a tanév rendjébe.

2

Összes óraszám:

36

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:


reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel
járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek
megfelelő érzelmek kifejezésére;
 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben milyen információkat oszthat meg
önmagáról;
 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását szolgáló
terveket készít;
 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
 feltárja pályaérdeklődését és továbbtanulási céljait;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megoldása
érdekében képes önmaga motiválására;
 célok és döntések meghozatalakor figyelembe veszi a személyes értékeit;
 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri az identitás fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját identitásának néhány elemét;
 ismer testi és mentális egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait;
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás
jellemzőit.
 célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket; céljai
megvalósítása közben önkontrollt végez, siker esetén önjutalmazást gyakorol.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Önismeret
 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata;
 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal;
 Saját identitás fogalmának bővítése;
 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése;
 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése;
 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a saját
értékrenddel való összevetése;
 Önkifejezési módok gyakorlása.
 Szükségletek és igények
 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében;
 Információforrások kritikus elemzése;
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Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális egészség, a
lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az önazonosság és a fejlődés
szempontjából;
Saját igények és szükségletek feltárása.
Célok és tervek
A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem,
munkamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben;
A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében;
A pozitív életszemlélet tudatosítása;
Néhány személyes életcél megfogalmazása.

FOGALMAK
önismeret, önazonosság, boldogulás, boldogság, jólét, jóllét, stressz, káros szenvedély, függés, alkotás,
munka, pénzügyi tudatosság
TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:


reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményeket
okozhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek
megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen
szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a problémás helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; egyre reálisabban a saját szerepét és
feladatait;
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust, felismeri a család életében bekövetkező
nehéz helyzeteket, és megfogalmazza, hogy milyen módon kezelhetők ezek;
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közösségi
értékeket;
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Érzelmek és cselekvések hatása
 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra hatással
lehetnek;
 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére;
 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai értékek
szempontjából;
 Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban;
 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a kapcsolatokban
 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra;
 A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket megfogalmazó
kommunikáció gyakorlása;
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Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, az erre
vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése.
Változások a családban
A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;
A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése,
A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi kapcsolatokban;
A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő vélemény- és
érdekkonfliktusok azonosítása.

FOGALMAK
érzelem, szerelem, párkapcsolat, vonzódás, intimitás, bizalom, hűség, igény, nemzedék, értékrend,
önvédelem, zaklatás, emberi jogok.
TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:


reálisan feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel
járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; képes a helyzetnek
megfelelő érzelmek kifejezésére;
 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnormákat és
a saját értékrendjét;
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen
szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, az iskolai közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja
mellett érvelni;
 kölcsönös megértésre törekszik;
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
 rendelkezik tapasztalatokkal, érvekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási javaslatokkal
a konfliktusok megoldására;
 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjobban
megfelelő feladatok vállalására;
 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és igényeire utaló
jelzéseket;
 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Felelősség egymásért
 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként vagy
szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a virtuális térben is.
 A kapcsolatok minősége
 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai;
 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek, elfogadás,
tolerancia alapján;
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 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése;
 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése.
 A kapcsolatok megóvása
 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek szempontjából,
megoldási stratégiák kidolgozása;
 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a kapcsolatok
helyreállításában,
FOGALMAK
kapcsolatrendszer, viszonyulás, konfliktuskezelés, jóvátétel, alkalmazkodás, önállóság, cselekvés,
átélés, előítélet, elfogadás
A 8. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 36 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

1. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet –
helyem a társadalomban
2. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható
jövő
3. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén
értékrendjére
4. A mindenkori törvényi környezethez igazodva két
köznevelési témahét beépítése a tanév rendjébe.
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
10
12
12
2
36

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:


azonosítja, értelmezi a nemzet, a kulturális közösség számára fontos közösségi értékeket,
indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében;
 érzelmileg, társas-lelkületileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök
jelentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek
közösségmegtartó szerepét;
 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel,
és véleményt alkot róluk;
 a csoporthoz való csatlakozás vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a csoportnormákat és
a saját értékrendjét;
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma megoldása
érdekében képes önmaga motiválására;
 azonosítja a számára fontos közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak
a saját életében;
 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot róluk;
 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések lehetséges következményeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a valós és virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait, van
terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait
egyéni élethelyzeteiben;
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fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, tudomány,
technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet és Európa kultúráját
meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről;
 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért fontos ezek
megőrzése;

azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet
meghatározó elemeit; ismereteket szerez a Kárpát-medencében élő magyarokról, Magyarországon
élő nemzetiségekről, népcsoportokról, kettős kötődésű személyekről;
 ismeri a rá vonatkozó gyermekjogokat, ezek fő szabályozó dokumentumait, értelmezi
kötelezettségeit, részt vesz szabályalkotásban;
 ismeri az alapvető emberi jogokat és vizsgálja ezek érvényesülését különböző embercsoportok
esetében;
 megismeri a hátrányos helyzetű személyek érdekében szervezett programokban való részvétel
lehetőségeit;
 reflektív módon vizsgálja saját és csoportja gondolkodását más csoportokról; kifejti véleményét
a sztereotípiák és előítéletek hatásáról.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A közösségek és identitás
 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése;
 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik meghatározója;
 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása;
 Különböző közösségek viszonyainak elemzése;
 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása vagy hiánya
a mindennapokban.
 Értékek a társas együttműködésben;
 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő közösségszervező értékek
azonosítása;
 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése;
 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni és társadalmi
kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról;
 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról;
 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése;
 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek megismerése;
 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten;
 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában;
 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata;
 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése.
FOGALMAK
nemzet, nemzetiség, kultúra, identitás, tolerancia, szolidaritás, szabályszegés, jogsértés, bűn, büntetés,
érdekérvényesítés, társadalmi cél, média
TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:



megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére;
értékeli, értelmezi az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét;
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döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntartható fejlődés
megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a társadalmi problémák kezelése érdekében;
 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek
támogatják.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos
ismereteit fizikai és digitális környezetben, kritikus szemlélettel vizsgálja a technikai fejlődés
lehetőségeit, korlátait;
 megismeri és véleményezi a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a
globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket;
 értelmezi a fenntartható fejlődés és a legfontosabb társadalmi problémák megoldása érdekében
javasolt stratégiákat, cselekvési lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Lehetőségek és egyenlőtlenségek
 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az emberiség
szintjén is;
 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja;
 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja;
 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése.
 Az ember és környezetének kölcsönhatása
 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák hatásainak elemzése
a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, megoldási javaslatok, etikai
szabályok megfogalmazása a problémákra;
 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése;
 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése;
 Az emberiség jövője
 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése;
 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek feltárása;
 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében.
FOGALMAK
erőforrás, globális hatás, újrahasznosítás, környezetbarát technológia, egyéni felelősség, fenntartható
fejlődés, egyenlőtlenség
TÉMAKÖR: Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:


értelmezi az európai, a nemzeti kultúra közös eredetét, forrását azonosítja a számára fontos
közösségi értékeket, indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében;
 azonosítja azokat a helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot róluk;
 értékeli az etikus, a nem etikus cselekvések lehetséges következményeit;
 reflektíven értékeli tudásszerzési módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg az erkölcsi értékek érvényesítésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását;
 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- vagy
értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban;
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feltárja, hogyan jelenik meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi életre
vonatkozó erkölcsi tanításai;
a megismert vallások erkölcsi tanításait összeveti személyes véleményével;
saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában a kölcsönös tolerancia elveit
gyakorolja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Világnézet és erkölcs
 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása;
 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni
értelmezése;
 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a média, a kortárs
csoportok, a nevelők;
 Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése;
 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása;
 A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik megismerése;
 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében;
 A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai kérdésben;
 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös célok érdekében.
 A vallások tanításai
 A tízparancsolat megismerése;
 A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;
 Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek számára.
FOGALMAK
vallás, hit, erkölcs, kereszténység, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, felebaráti szeretet,
karitász, aranyszabály, az élet tiszteletének elve, tízparancsolat
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Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan
értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és
értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai
kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy
jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és
díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket
körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek
eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek
szülőföldünk értékeihez.
További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra legjelentősebb
képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális jellegű művészetek
iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve a XXI. század művészeti jelenségeinek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület – a képzőművészet, a tárgy- és környezetkultúra,
valamint a vizuális kommunikáció – képezi. A vizuális nevelés szempontjából a képzőművészet
részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó képalkotással, illetve
befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember tervezett tárgyi és épített
környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig a képekben, gyakran kép és szöveg egységében
megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotást tartalmazza. E részterületek tartalmi elemei
különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat
alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen
tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók
ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.
A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken
játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotótevékenységen keresztül a kéz
finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a vizuális
médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának kialakítása. Mindez segíti a
tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldolgozásában,
szelektálásában, majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző
képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához
is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világ vizsgálata, valamint a
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli,
kísérletező, élményekben gazdag alkotótevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, ami mind az
egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a
motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a folyamatos
önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a
mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati
feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a
tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.
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A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az általánosan
alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterületein
alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden témakör
tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott tanulási
eredményeire, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális fogalomkészlet
megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. A tematikai egységek és
meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy
tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének
logikája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok
figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik,
amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi
tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden fejlesztési
szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, ugyanakkor a már
bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a fogalmak
magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek és
a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők.
Kapcsolódó kompetenciák
A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás,
úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető információk
feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg
a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális
dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja
különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az
információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti
(például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák
megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái
más tudásterületeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé,
izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást.
Kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és
használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját. A digitáliseszközhasználat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció
domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős
használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és
a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó
megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés,
beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.
Digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs formákat
használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális médiumok
használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás
érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak
megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában
készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és
összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális
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technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra
reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A matematikai, gondolkodás kompetenciái: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális
megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű
gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad
alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja a
tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újra
értelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción
alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amit a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az
egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben
képes fejleszteni.
A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Az életkori sajátosságok változásával az
identitás keresésének egy sajátos és izgalmas lehetősége a szűkebb, majd az egyre tágabb kulturális
környezettel való ismerkedés. A vizuális kultúra tantárgy ezen belül bemutatja kulturális örökségünk
bizonyos részeit, amelynek kapcsán egyrészt felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok
megőrzésének jelentőségére, másrészt a vizuális alkotásokkal való kapcsolat megalapozott értékítélet
megfogalmazására ösztönöz. A kortárs képzőművészet fontos feladata, hogy a művészet sajátos
kifejezési formáival hívja fel a társadalom figyelmét a kortárs problémákra, így a vizuális kultúra
tantárgy sajátos, szokatlan megjelenésekkel is képes üzeneteket közvetíteni a körülöttünk lévő
társadalmi és környezeti jelenségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor – miután a vizuális kultúra tantárgy
feladata nem csupán a kultúra és a magasművészet közvetítése, hanem a média és az épített, tervezett
környezetünk vizuális szempontú vizsgálata is – e tartalmakhoz kapcsolódóan hatást gyakorol a
társadalmi felelősség erősítésére is.
Személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultúra
tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas
kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az
önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb
esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához
kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális
kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos
együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás
megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos
együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző
szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására,
végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra tantárgy a
Művészetek tanulási terület részeként, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző
vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása.
Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális
örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és
díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló
lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos
kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó
feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokat
kívánnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább a
személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompetenciák
fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, az innovatív
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ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony
döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások (például
projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a
munka világában is szüksége lehet.
Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további fejlesztése
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó gondolkodás,
valamint a szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen időszakában rendkívül fontos
a reális önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek alkotóbefogadó folyamatain keresztül juthat érvényre. Ebben fontos szerepük van az egyéni feladatoknak
éppúgy, mint a társadalmi együttműködést mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok és a kortárs
környezet médiahasználati szokásai szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és gyakorlatának
erősítését, vagyis a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló mérlegelő médiaértés
kompetenciájának megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e korosztálynál nem pusztán a kifejező
képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is, hogy a tanulók képesek legyenek újszerű
technikai eszközök használatával is továbbvinni a hagyományos képalkotási eljárások kialakult
gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének alapvető eseteit. A 9–10. évfolyamos tanulóktól
elvárható komplex gondolkodás és látásmód lehetőséget nyújt a korábbi évfolyamokon megszerzett
ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a befogadó jellegű vizuális képességek fejlesztésére, ami
tovább segíti a problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlődését.
A szakmai tartalmak óratömegei tartalmazzák a 2 témahét (digitális, pénzügyi, fenntarthatósági)
tematikájába való beilleszthetőséget.

A vizuális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó értékelési szempontok
1. a feladat értelmezése (megértette-e a diák a feladatot, milyen mértékben)
2. a tanuló önmagához képest nyújtott teljesítménye
3. kitartó, elmélyült alkotótevékenység
4. komponálás (képmező választás, méret, elrendezés, figyelemirányítás, ritmus)
5. anyag- és eszközhasználat (technika alkalmazása)
1. kifejezés-típusú alkotások
(köznapi és művészi élmény, hangulat, érzés, emlék, gondolat… kifejezése, szépirodalmi illusztráció
készítése)

-

kreativitás (az alkotás összességének egyedi, újszerű volta)
szuggesztivitás
szépirodalmi illusztrációnál: + a szövegtartalomhoz kapcsolódó ábrázolási elemek használata

2. informatív-tudományos, vizuális kommunikációs, illetve tervezői gondolkodást igénylő
alkotások
(modell/látvány utáni ábrázolás a külső jellemzők megmutatásával és a szerkezet feltárásával; alaprajz,
nézetrajzok, metszetrajzok; magyarázó-értelmező ábrázolások –
3086

- pl. használat, készítés, kémiai-biológiai folyamat, természeti változás értelmezése;
- térkép- és útvonalrajz; jelek és jelzések)
-

az ábrázolási szabályok (konvenciók) alkalmazási szintje/mértéke

-

az ábrázolás közérthetősége

-

modell utáni ábrázolásnál a modellhez/látványhoz való objektív hasonlóság

-

a modell valós arányainak rögzítése

a tipográfiai, tervezőgrafikai szabályok alkalmazása, a grafikai és/vagy kreatív tervezés
metodikájának ismerete és használata
a vizuális kommunikációs alkotások osztályozása 1-5 érdemjegy között történik
3. a tárgyalkotás területébe tartozó alkotások
(funkcióhoz kötődéssel díszített és díszítetlen használati- és jeltárgy készítése, környezet át/kialakítása)
-

a méret, a forma, a szerkezet, a választott anyag megfelelése a funkciónak

-

a tárgy üzeneti tartalmát szolgálja-e a forma, a szerkezet és a díszítés

-

a funkciót nem gátolja-e a felületminőség, a díszítés

a tárgy- és környezetkultúrás alkotások osztályozása 1-5 között történik

értékelés típusai:
projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás, prezentáció, csoportos munka, cooperatív munka, páros
feladat, szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat, beszámoló
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9. évfolyam
9. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 170 óra
Vizuális kultúra elmélet (heti 1, összesen 36 óra)
Tantárgyi tartalom
Művészettörténeti ismeretek
Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és
tárgyi emlékeik megismerése
Műalkotás elemzés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
36
34
2
36

Vizuális kultúra gyakorlat (heti 4, összesen 144 óra)
Tantárgyi tartalom

Javasolt óraszám

Rajzolás, festés gyakorlat

144

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció,
személyes és társadalmi üzenet
Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés
hatásmechanizmusa – Vizuális
információfeldolgozás- Digitális képalkotás,
közösségi média)
Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás Környezet és fenntarthatóság)

24

Látvány utáni ábrázolás

42

Térábrázolási rendszerek

12

Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia,
gyakorlat)

36

Színtan

8
Összes óraszám:

6

16

144

1. A vizuális kultúra-elmélet (művészettörténet) tantárgyrész tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak,
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe a
gyakorlati órák tudás anyaga beilleszthetővé váljon,
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti munkásság
folytatására,

3088

- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal, valamint a
kortárs szakmai környezettel,
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést,
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését,
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló megfigyelésére,
elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására.
- adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. személyes,
környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű
bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű kutatás
lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás
megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása
érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása,
csoportmunkában is,
- Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, realizmus,
századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz,
transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán önálló
információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl.
fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére

Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (34 óra)
- A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 20. század végéig
- Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző művészettörténeti
korokról.
- Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti hátterének
ismerete.
- A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók műveiben.
- Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
- Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében.
- Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások elemzése és
a kiadott feladat kapcsán.
- A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának
megváltozása a 20. században.
- A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és
értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival
Műalkotás elemzés (2 óra)
- Gyakorlati műalkotáselemzés módszerének megismerése és alkalmazása. Összehasonlító elemzések a
klasszikus és modern alkotások körében.
- Érteni és megkülömböztetni a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit.
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- A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek verbalizálásának
helyes módja a műalkotás elemzések során.
9. osztály (órakeret: 36 óra)
1. Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (34 óra)
- Őskor és bronzkor művészete (5 óra)
- Mezopotámia művészete (6 óra)
- Egyiptom művészete (6 óra)
- Görög művészet és előzményei (Kréta, Mükéné-i kultúra) (8 óra)
- Etruszk és Római művészet (7 óra)
- Európán kívüli ókori kultúrák művészete (India, Kína, Izrael, Prekolumbián) (2 óra)
2. Műalkotás elemzés (2 óra)

2. A vizuális kultúra-gyakorlat (Rajzolás, festés gyakorlat) tantárgyrész tanításának célja
- Felkészíteni a tanulókat tervezési, kivitelezési feladatokra, valamint a tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására,
- az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók,
térábrázolási rendszerek megismerése, alkalmazása
- fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és formakultúráját,
segíti a helyes önértékelés kialakulását,
- erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a munkakultúrát,
- felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések, tervek
mások számára is érthető formában való rögzítésére,
- felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására,
- megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és kifejezésmódokkal,
- felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával, tanulmányrajzok,
készítésére.

9. osztály (órakeret: 144 óra)
1. Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet (6 óra)
2. Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információ feldolgozás,
digitális képalkotás, közösségi média) (24 óra)
3. Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás, környezet és fenntarthatóság) (16 óra)
4. Látvány utáni ábrázolás (42 óra)
5. Térábrázolási rendszerek (12 óra)
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6. Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia, gyakorlat) (36 óra)
7. Színtan (8 óra)

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet
- a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi,
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit,
- az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti,
- alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud,
- a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt
megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is,
- a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket fogalmaz meg
a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban,
- adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi reflexiók
kiemelésével értelmez,
- képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően,
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során,
- vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot,
- adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat újraalkot.
Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információ feldolgozás,
digitális képalkotás, közösségi média)
- Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok
felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve adott cél
továbbgondolása
(pl.
rövidfilmek
készítése
az
eltérő
szereplők
szemszögéből,
antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések
létrehozása érdekében csoportmunkában
- Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával
változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers inspirálta
filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése
- Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok alapján
(pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése)
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- A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám,
valóságshow, dokumentumfilm)
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
- adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további
szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
- megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
- vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális
produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
- adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve az
ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
- valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
- technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
- egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás, környezet és fenntarthatóság)
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
- adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további
szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
- megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
- vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális
produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
- adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve az
ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
- valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
- technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
- egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
Látvány utáni ábrázolás
- A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő rajzi
konvenciók megértése, megértetése,
- a perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal,
- az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre bontható analízise,
síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában,
- önálló képi gondolkodásra nevelés,
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- a rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet” kialakítása és
társítása a szakmai ismeretekhez,
- látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről/térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése,
- egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása,
- bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai,
- síkkompozíciós gyakorlatok,
- színkompozíciós gyakorlatok,
- térkompozíciós gyakorlatok,
Térábrázolási rendszerek
- A tanulók térszemléletének fejlesztése,
- a tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti alapjainak
megismerése és gyakorlati alkalmazása,
- a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használata, a műszaki ábrázolás
egyezményes jelölésrendszere,
- a leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljárásai,
- a műszaki rajzok olvasása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia, gyakorlat)
- Megismertetni a tanulókkal a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat,
- felkészíteni a tanulókat a klasszikus és kortárs festészeti technikák és eljárások alkalmazására,
- elősegíteni, hogy a tanulók magabiztosan tudják céljukhoz megválasztani anyagaikat és eszközeiket
- elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni és alkalmazni a stilizálás és az átírás
különböző fajtáit,
- fejleszteni a tanulók absztrakt gondolkodását,
- felkészíteni a tanulókat a választott technikák és saját elképzeléseinek megvalósítására,
- felkészíteni a tanulókat munkájuk digitális dokumentálására,
- képessé tenni a tanulókat a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés) tervek
készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre,
- felkészíteni a tanulókat szakmai munkáinak kiállításra való előkészítésére, és a kiállítótér
adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodó installációjára,
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és kivitelezési
feladatainak szakszerű ellátására,
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott anyagokkal, eszközökkel,
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek felhasználási,
használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését,
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit, tulajdonságait,
alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait.
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Színtan
- Szín-nevek,
- színkör, a színek csoportosításának lehetőségei,
- színkontrasztok,
- színszimbolika.
A tantárgy követelményei a vizuális kultúra tantárgyak érettségi követelményeivel megegyezők.
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10. évfolyam
A 10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 170 óra
Vizuális kultúra elmélet (heti 1, összesen 36 óra)
Tantárgyi tartalom
Művészettörténeti ismeretek
Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és
tárgyi emlékeik megismerése
Műalkotás elemzés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
36
34
2
36

Vizuális kultúra gyakorlat (heti 4, összesen 144 óra)
Tantárgyi tartalom

Javasolt óraszám

Rajzolás, festés gyakorlat

144

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció,
személyes és társadalmi üzenet
Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés
hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozásDigitális képalkotás, közösségi média)
Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás Környezet és fenntarthatóság)

24

Látvány utáni ábrázolás

24

Térábrázolási rendszerek

8

Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia,
gyakorlat)

36

Színtan

8

Emberábrázolás

22
Összes óraszám:

6

16

144

1. A vizuális kultúra-elmélet (művészettörténet) tantárgyrész tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak,
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe a
gyakorlati órák tudás anyaga beilleszthetővé váljon,
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- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti munkásság
folytatására,
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal, valamint a
kortárs szakmai környezettel,
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést,
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését,
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló megfigyelésére,
elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására.
- adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. személyes,
környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű
bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű kutatás
lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás
megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása
érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása,
csoportmunkában is,
- Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, realizmus,
századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz,
transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán önálló
információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl.
fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére

Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (34 óra)
- A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 20. század végéig
- Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző művészettörténeti
korokról.
- Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti hátterének
ismerete.
- A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók műveiben.
- Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
- Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében.
- Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások elemzése és
a kiadott feladat kapcsán.
- A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának
megváltozása a 20. században.
- A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és
értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival
Műalkotás elemzés (2 óra)
- Gyakorlati műalkotáselemzés módszerének megismerése és alkalmazása. Összehasonlító elemzések a
klasszikus és modern alkotások körében.
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- Érteni és megkülönböztetni a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit.
- A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek verbalizálásának
helyes módja a műalkotás elemzések során.
10. osztály (órakeret: 36 óra)
1. Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (34 óra)
- Ókeresztény művészet (6 óra)
- Bizánc és az iszlám világ művészete (7 óra)
- Népvándorlás kori művészet (2óra)
- Román kor művészete (9 óra)
- Gótika művészete (10 óra)
2. Műalkotás elemzés (2 óra)

2. A vizuális kultúra-gyakorlat (Rajzolás, festés gyakorlat) tantárgyrész tanításának célja
- Felkészíteni a tanulókat tervezési, kivitelezési feladatokra, valamint a tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására,
- az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók,
térábrázolási rendszerek megismerése, alkalmazása
- fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és formakultúráját,
segíti a helyes önértékelés kialakulását,
- erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a munkakultúrát,
- felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések, tervek
mások számára is érthető formában való rögzítésére,
- felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására,
- megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és kifejezésmódokkal,
- felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával, tanulmányrajzok,
készítésére.

10. osztály (órakeret: 144 óra)
1. Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet (6 óra)
2. Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információ feldolgozás,
digitális képalkotás, közösségi média) (24 óra)
3. Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás, környezet és fenntarthatóság) (16 óra)
4. Látvány utáni ábrázolás (24 óra)
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5. Térábrázolási rendszerek (8 óra)
6. Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia, gyakorlat) (36 óra)
7. Színtan (8 óra)
8. Emberábrázolás (22 óra)

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet
- a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi,
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit,
- az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti,
- alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud,
- a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt
megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is,
- a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket fogalmaz meg
a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban,
- adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi reflexiók
kiemelésével értelmez,
- képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően,
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során,
- vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot,
- adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat újraalkot.
Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információ feldolgozás,
digitális képalkotás, közösségi média)
- Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok
felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve adott cél
továbbgondolása
(pl.
rövidfilmek
készítése
az
eltérő
szereplők
szemszögéből,
antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések
létrehozása érdekében csoportmunkában
- Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával
változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers inspirálta
filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése
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- Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok alapján
(pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése)
- A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám,
valóságshow, dokumentumfilm)
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
- adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további
szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
- megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
- vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális
produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
- adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve az
ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
- valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
- technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
- egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás, környezet és fenntarthatóság)
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
- adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további
szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
- megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
- vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális
produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
- adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve az
ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
- valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
- technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
- egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
Látvány utáni ábrázolás
- A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő rajzi
konvenciók megértése, megértetése,
- a perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal,
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- az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre bontható analízise,
síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában,
- önálló képi gondolkodásra nevelés,
- a rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet” kialakítása és
társítása a szakmai ismeretekhez,
- látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről/térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése,
- egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása,
- bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai,
- síkkompozíciós gyakorlatok,
- színkompozíciós gyakorlatok,
- térkompozíciós gyakorlatok,
Térábrázolási rendszerek
- A tanulók térszemléletének fejlesztése,
- a tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti alapjainak
megismerése és gyakorlati alkalmazása,
- a műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használata, a műszaki ábrázolás
egyezményes jelölésrendszere,
- a leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljárásai,
- a műszaki rajzok olvasása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia, gyakorlat)
- Megismertetni a tanulókkal a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat,
- felkészíteni a tanulókat a klasszikus és kortárs festészeti technikák és eljárások alkalmazására,
- elősegíteni, hogy a tanulók magabiztosan tudják céljukhoz megválasztani anyagaikat és eszközeiket
- elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni és alkalmazni a stilizálás és az átírás
különböző fajtáit,
- fejleszteni a tanulók absztrakt gondolkodását,
- felkészíteni a tanulókat a választott technikák és saját elképzeléseinek megvalósítására,
- felkészíteni a tanulókat munkájuk digitális dokumentálására,
- képessé tenni a tanulókat a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés) tervek
készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre,
- felkészíteni a tanulókat szakmai munkáinak kiállításra való előkészítésére, és a kiállítótér
adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodó installációjára,
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és kivitelezési
feladatainak szakszerű ellátására,
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott anyagokkal, eszközökkel,
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek felhasználási,
használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését,
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit, tulajdonságait,
alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait.
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Színtan
- Szín-nevek,
- színkör, a színek csoportosításának lehetőségei,
- színkontrasztok,
- színszimbolika.
Emberábrázolás
- Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
tovább fejlesztésével,
- az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi - hangulati
megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása,
- a bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a térformáknak
megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása,
- a valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása,
- lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során,
- művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai,
- modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása,
- alakrajz- és akt tanulmányok.
A tantárgy követelményei a vizuális kultúra tantárgyak érettségi követelményeivel megegyezők.
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11. évfolyam

A 11. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 252 óra
Vizuális kultúra elmélet (heti 1, összesen 36 óra)
Tantárgyi tartalom
Művészettörténeti ismeretek
Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és
tárgyi emlékeik megismerése
Műalkotás elemzés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
36
35
1
36

Vizuális kultúra gyakorlat (heti 6, összesen 216 óra)
Tantárgyi tartalom

Javasolt óraszám

Rajzolás, festés gyakorlat,

108

Grafika (klasszikus és digitális grafikai gyakorlat)

72

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció,
személyes és társadalmi üzenet
Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés
hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozásközösségi média)
Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás Környezet és fenntarthatóság)

10

Látvány utáni ábrázolás (tárgyábrázolás)

8

Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia,
gyakorlat)olaj

36

Színtan

4

Emberábrázolás (anatómia rajzi stúdium)

20

Ember és tér (rajzi stúdium)

18

Manuális illusztrációs megoldások

14

Sokszorosító grafika

22

Digitális grafikai technikák

36
Összes óraszám:
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6

6

216

1. A vizuális kultúra-elmélet (művészettörténet) tantárgyrész tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak,
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe a
gyakorlati órák tudás anyaga beilleszthetővé váljon,
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti munkásság
folytatására,
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal, valamint a
kortárs szakmai környezettel,
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést,
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését,
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló megfigyelésére,
elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására.
- adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. személyes,
környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű
bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű kutatás
lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás
megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása
érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása,
csoportmunkában is,
- Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, realizmus,
századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz,
transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán önálló
információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl.
fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére

Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (35 óra)
- A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 20. század végéig
- Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző művészettörténeti
korokról.
- Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti hátterének
ismerete.
- A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók műveiben.
- Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
- Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében.
- Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások elemzése és
a kiadott feladat kapcsán.
- A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának
megváltozása a 20. században.

3103

- A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és
értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival
Műalkotás elemzés (1 óra)
- Gyakorlati műalkotáselemzés módszerének megismerése és alkalmazása. Összehasonlító elemzések a
klasszikus és modern alkotások körében.
- Érteni és megkülömböztetni a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit.
- A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek verbalizálásának
helyes módja a műalkotás elemzések során.
11. osztály (órakeret: 36 óra)
1. Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (35 óra)
- Reneszánsz és Manierista művészet (12 óra)
- Barokk művészet (10 óra)
- a Rokokó művészete (1 óra)
- Klasszicizmus művészete (4 óra)
- Romantika művészete (4 óra)
- Realizmus művészete (4 óra)
2. Műalkotás elemzés (1 óra)

2. A vizuális kultúra-gyakorlat (Rajzolás, festés gyakorlat) tantárgyrész tanításának célja
- Felkészíteni a tanulókat tervezési, kivitelezési feladatokra, valamint a tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására,
- az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók,
térábrázolási rendszerek megismerése, alkalmazása
- fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és formakultúráját,
segíti a helyes önértékelés kialakulását,
- erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a munkakultúrát,
- felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések, tervek
mások számára is érthető formában való rögzítésére,
- felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására,
- megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és kifejezésmódokkal,
- felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával, tanulmányrajzok,
készítésére.
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11. osztály (órakeret: 108 óra)
1. Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet (6 óra)
2. Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információ feldolgozás,
digitális képalkotás, közösségi média) (10 óra)
3. Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás, környezet és fenntarthatóság) (6 óra)
4. Látvány utáni ábrázolás (8 óra)
5. Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia, gyakorlat) (36 óra)
6. Színtan (4 óra)
7. Emberábrázolás (20 óra)
8. Ember és tér (18 óra)

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet
- a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi,
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit,
- az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti,
- alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud,
- a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt
megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is,
- a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket fogalmaz meg
a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban,
- adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi reflexiók
kiemelésével értelmez,
- képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően,
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során,
- vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot,
- adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat újraalkot.
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Vizuális kommunikáció (A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információ feldolgozás,
digitális képalkotás, közösségi média)
- Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok
felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve adott cél
továbbgondolása
(pl.
rövidfilmek
készítése
az
eltérő
szereplők
szemszögéből,
antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések
létrehozása érdekében csoportmunkában
- Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával
változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers inspirálta
filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése
- Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok alapján
(pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése)
- A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám,
valóságshow, dokumentumfilm)
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
- adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további
szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
- megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
- vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális
produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
- adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve az
ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
- valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
- technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
- egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
Tárgy és környezetkultúra (Design, divat, identitás, környezet és fenntarthatóság)
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
- adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a további
szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
- megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
- vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális
produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
- adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve az
ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
- valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
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- technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
- egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
Látvány utáni ábrázolás
- A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő rajzi
konvenciók megértése, megértetése,
- a perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal,
- az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre bontható analízise,
síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában,
- önálló képi gondolkodásra nevelés,
- a rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet” kialakítása és
társítása a szakmai ismeretekhez,
- látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről/térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése,
- egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása,
- bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai,
- síkkompozíciós gyakorlatok,
- színkompozíciós gyakorlatok,
- térkompozíciós gyakorlatok,
Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia, gyakorlat)
- Megismertetni a tanulókkal a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat,
- felkészíteni a tanulókat a klasszikus és kortárs festészeti technikák és eljárások alkalmazására,
- elősegíteni, hogy a tanulók magabiztosan tudják céljukhoz megválasztani anyagaikat és eszközeiket,
- elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni és alkalmazni a stilizálás és az átírás
különböző fajtáit,
- fejleszteni a tanulók absztrakt gondolkodását,
- felkészíteni a tanulókat a választott technikák és saját elképzeléseinek megvalósítására,
- felkészíteni a tanulókat munkájuk digitális dokumentálására,
- képessé tenni a tanulókat a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés) tervek
készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre,
- felkészíteni a tanulókat szakmai munkáinak kiállításra való előkészítésére, és a kiállítótér
adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodó installációjára,
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és kivitelezési
feladatainak szakszerű ellátására,
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott anyagokkal, eszközökkel,
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek felhasználási,
használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését,
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit, tulajdonságait,
alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait.
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Színtan
- Szín-nevek,
- színkör, a színek csoportosításának lehetőségei,
- színkontrasztok,
- színszimbolika.
Emberábrázolás
- Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
tovább fejlesztésével,
- az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi - hangulati
megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása,
- a bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a térformáknak
megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása,
- a valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása,
- lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során,
- művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai,
- modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása,
- alakrajz- és akt tanulmányok.
Ember és tér
- Az emberi alak és az épített, illetve a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása a vizsgált
tér és kép-kompozíciós helyzetek tovább fejlesztésével,
- élő modell utáni tanulmányok,
- az emberi alak, mint a személyiség - a karakter, érzelmi, hangulati megnyilvánulások megfigyelése,
megragadása és ábrázolhatósága,
- saját személyiség meghatározása, ábrázolása - önismeret,
- gesztusok és az anyaghasználat, mint az alkotó egyénre jellemző stílus,
- az ember és tárgyi környezetének együttese,
- az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata,
- összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise,
- a valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése,
- művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai,
- modell utáni portré és akt ábrázolása, térbe helyezése.

A vizuális kultúra-gyakorlat grafika (klasszikus és digitális grafikai gyakorlat)
tantárgyrész tanításának célja
A tantárgyrész elősegíteni a tanulók ismeret- és tapasztalatszerzését a képi nyelv alkalmazása
és a vizuális gondolkodás terén, elősegíteni a különböző ábrázolási lehetőségek, stílusok, és
alkalmazási területeik megismerését, elsajátítását. Lehetővé teszi változatos képalkotó
technikák megismerését, a tapasztalatszerzést az egyes eljárások sajátos képi, ábrázolási
lehetőségeivel kapcsolatban. Felkészíteni a tanulókat a stílus, a formanyelv és a technika egyre
tudatosabb kiválasztására és alkalmazására. Elősegíteni a tanulók motorikus készségeinek
fejlesztését, bátorítja az egyéni megoldások keresését. Elősegíti a kreatív gondolkodás
fejlesztését a grafikai területeken. Megismertetni a tanulókat a manuális eljárások
3108

felhasználásának lehetőségeivel a kortárs tervezésben, felkészíteni a tanulókat a manuális
alkotások felhasználására a digitális tervezési és előkészítési folyamatokban. Megismertetni a
tanulókat a szakmai alapfogalmakkal, a grafika ágaival, műfajaival, a szakmai kategóriákkal és
szakkifejezésekkel. Fejleszteni a tanulók szakmai együttműködési készségét.
Biztosítja a grafikus szoftverismeret elmélyítését, megismertetni a tanulókat a tervezőgrafika
műfajaival, műfaji sajátosságaival, funkcióival. Lehetővé teszi a digitális és manuális grafika
elméleti ismereteinek elsajátítását. Elősegíti a vizuális és általános kultúra fejlesztését,
felkészíteni a tanulókat a grafikai ismeret- és tapasztalatszerzés, a grafikai tervezés, előkészítés
és kivitelezés feladataira. Felkészíteni a tanulókat az önálló tervezési feladatok elvégzésére, a
koncepcionális, ugyanakkor kreatív tervezői gondolkozásra.
11. osztály (órakeret 72 óra)
1. Manuális illusztrációs gyakorlatok (14 óra)

2. Sokszorosító grafika (22 óra)
3. Digitális grafikai technikák (36 óra)
Témakörök
Manuális illusztrációs gyakorlatok
- A manuális eljárások felhasználási területei a kortárs tervezésben,
- feladatértelmezés, inspiráció- és információgyűjtés az adott feladathoz,
- grafikai vázlatok, tervek készítése,
- szabadkézi rajzolás, festés, fotográfia alkalmazása a szakmai kivitelezésben,
- manuális illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, applikációk,
- különleges, kísérleti eljárások, egyedi technikák,
- anyag- és technikai kísérletek,
- kompozíciós gyakorlatok,
- a forma feldolgozása különböző technikai eszközökkel,
- az absztrakt gondolkodás fejlesztése,
- dekoratív struktúrák, díszítő motívumok,
- szerves és geometrikus kifejezésformák,
- képek és illusztrációk felhasználási területei,
- vizuális rendszer szerint felépített sorozat.
Sokszorosító grafika
- Illusztráció és autonóm alkotás készítése magas és mélynyomtatási eljárásokkal;
- a hagyományos sokszorosítógrafikai eljárások sajátos képalkotó lehetőségei, vizuális hatásai;
- kísérletezés a technikai és képi lehetőségekkel;
- műfajspecifikus vázlatok készítése – számolva a tükörfordított nyomatképpel;
- vegyes technikai megoldások;
- a művészi képsokszorosítás anyagainak használata, eszközeinek kezelése;
- a mechanikus nyomtatási elvek tanulmányozása, a nyomtatás menete;
- kézi nyomtatási lehetőségek;
- az egyes technikákhoz való papírok ismerete;
- az eredeti grafika meghatározása, szempontrendszere, a képgrafikai szabályozó;
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Digitális grafikai technikák
- változatok készítése azonos témára, analízis;
- képeredeti digitalizálása;
- digitális montázs;
- átírás, elvonatkoztatás digitális eszközökkel;
- a filterek, effektek használata: célszerűség, funkció, esztétikum;
- különböző illusztrációs műfajok;
- képek és illusztrációk felhasználási területei;
- betűalkalmazás, tipográfiai szabályok ;
- kép és szöveg integrációja;
- címlap, borító tervezése;
- plakát, hirdetés tervezése;
A tantárgy követelményei a vizuális kultúra tantárgyak érettségi követelményeivel megegyezők.
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12. évfolyam

12. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 248 óra
Vizuális kultúra elmélet (heti 1, összesen 31 óra)
Tantárgyi tartalom
Művészettörténeti ismeretek
Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és
tárgyi emlékeik megismerése
Kortárs művészeti tendenciák, művészetelméleti
kérdések
Műalkotás elemzés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
31
28
2
1
31

Vizuális kultúra gyakorlat (heti 7, összesen 217 óra)
Tantárgyi tartalom

Javasolt óraszám

Rajzolás, festés gyakorlat,

155

Prezentációkészítés

62

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció,
személyes és társadalmi üzenet
Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia,
gyakorlat, olaj, ember és tér)

8
60

Emberábrázolás (anatómia rajzi stúdium)

20

Önálló kompozíció létrehozása

40

Digitális képalkotás

27

A prezentáció manuális és digitális formái

10

Digitális prezentáció

33

Tipográfiai alapok

9

Szóbeli kommunikáció

10
Összes óraszám:
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217

1. A vizuális kultúra-elmélet (művészettörténet) tantárgyrész tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak,
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított képbe a
gyakorlati órák tudás anyaga beilleszthetővé váljon;
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül a
művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti munkásság
folytatására;
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal, valamint a
kortárs szakmai környezettel;
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést;
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését;
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló megfigyelésére,
elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására;
- adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. személyes,
környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális jellegű
bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű kutatás
lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás
megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása
érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása,
csoportmunkában is;
- egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, realizmus,
századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl. valósághoz,
transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán önálló
információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl.
fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére;
- ismerkedjen meg a hazai és külföldi kortárs művészeti tendenciákkal, művészetelméleti kérdésekkel;

Témakörök
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (28 óra)
- A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 20. század végéig
- Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző művészettörténeti
korokról.
- Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti hátterének
ismerete.
- A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók műveiben.
- Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
- Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében.
- Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások elemzése és
a kiadott feladat kapcsán.
- A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának
megváltozása a 20. században.
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- A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és
értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival
Kortárs művészeti tendenciák, művészetelméleti kérdések (2 óra)
- A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet megismertetése;
- irányzatok és jellemző tendenciák a kortárs művészetben;
- időszaki- és állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése;
- műteremlátogatás, művésztelepek, alkotó helyszínek megismerése, látogatása;
- egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása;
- múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának vizsgálata;
Műalkotás elemzés (1 óra)
- Gyakorlati műalkotáselemzés módszerének megismerése és alkalmazása. Összehasonlító elemzések a
klasszikus és modern alkotások körében.
- Érteni és megkülömböztetni a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit.
- A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek verbalizálásának
helyes módja a műalkotás elemzések során.
12. osztály (órakeret: 31 óra)
1. Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és tárgyi emlékeik megismerése (28 óra)
- Impresszionizmus, neoimpresszionizmus és posztimpresszionizmus (5 óra)
- Századforduló művészete - szimbolizmus, szecesszió (5 óra)
- Avantgárd irányzatok a XX. század elején (9)
- A XX. századi építészet irányzatai (2óra)
- Művészet a két világháború között (3 óra)
- Művészet a második világháború után (4 óra)
2. Kortárs művészeti tendenciák, művészetelméleti kérdések (2 óra)
3. Műalkotás elemzés (1 óra)

2. A vizuális kultúra-gyakorlat (Rajzolás, festés gyakorlat) tantárgyrész tanításának célja
- Felkészíteni a tanulókat tervezési, kivitelezési feladatokra, valamint a tervezőművészek terveinek
értelmezésére, gyakorlati feldolgozására,
- az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók,
térábrázolási rendszerek megismerése, alkalmazása
- fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és formakultúráját,
segíti a helyes önértékelés kialakulását,
- erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a munkakultúrát,
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- felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések, tervek
mások számára is érthető formában való rögzítésére,
- felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és
ábrázolására,
- megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és kifejezésmódokkal,
- felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával, tanulmányrajzok,
készítésére.

12. osztály (órakeret: 155 óra)
1. Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet (8 óra)
2. Festészet gyakorlat (60 óra)
3. Emberábrázolás (20 óra)
4. Önálló kompozíció létrehozása (40 óra)
5. Digitális képalkotás (27 óra)

Témakörök
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet
- a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi,
- alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit,
- az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti,
- alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud,
- a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt
megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is,
- a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket fogalmaz meg
a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban,
- adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi reflexiók
kiemelésével értelmez,
- képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően,
- saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során,
- vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot,
- adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat újraalkot.
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Festészet gyakorlat (Anyagismeret és technológia, olajfestés, ember és tér)
- Megismertetni a tanulókkal a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat,
- felkészíteni a tanulókat a klasszikus és kortárs festészeti technikák és eljárások alkalmazására,
- elősegíteni, hogy a tanulók magabiztosan tudják céljukhoz megválasztani anyagaikat és eszközeiket,
- elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni és alkalmazni a stilizálás és az átírás
különböző fajtáit,
- fejleszteni a tanulók absztrakt gondolkodását,
- felkészíteni a tanulókat a választott technikák és saját elképzeléseinek megvalósítására,
- felkészíteni a tanulókat munkájuk digitális dokumentálására,
- képessé tenni a tanulókat a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés) tervek
készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre,
- felkészíteni a tanulókat szakmai munkáinak kiállításra való előkészítésére, és a kiállítótér
adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodó installációjára,
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és kivitelezési
feladatainak szakszerű ellátására,
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott anyagokkal, eszközökkel,
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek felhasználási,
használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését,
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit, tulajdonságait,
alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait.

Emberábrázolás
- Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek
tovább fejlesztésével,
- az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi - hangulati
megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása,
- a bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a térformáknak
megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása,
- a valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása,
- lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során,
- művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai,
- modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása,
- alakrajz- és akt tanulmányok.
Önálló kompozíció létrehozása
Adott vagy választott téma alapján:
- gyűjtőmunka végzése, (online és offline források felhasználása, az analógiák megismerése)
- széles körű technikai ismeretek birtokában a témához a megfelelő technika, anyag és eszköz
megválasztása,
- az önálló kompozícióhoz/munkához vázlatok, tervek készítése, a tervek elemzése és ez alapján
- a munka ütemezése és kivitelezése
- a kész munka kiállításkész állapotának kialakítása és (ideális) installációs tervének elkészítése
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- a teljes folyamat dokumentálása képben és szövegesen, a munka bemutatása élőszóban és/vagy
prezentációval;
Digitális képalkotás

- elősegíteni a tanulók ismeret- és tapasztalatszerzését a képi nyelv alkalmazása és a
vizuális gondolkodás terén.
- elmélyíteni a manuális technikák területén szerzett tapasztalatokat
- elősegíteni a különböző ábrázolási lehetőségek, stílusok, és alkalmazási területeik
megismerését, elsajátítását
- lehetővé tenni változatos képalkotó technikák megismerését, a tapasztalatszerzést az
egyes eljárások sajátos képi, ábrázolási lehetőségeivel kapcsolatban
- felkészíteni a tanulókat a digitális képalkotó programok egyre tudatosabb kiválasztására
és alkalmazására
- elősegíteni a tanulók motorikus készségeinek fejlesztését
- bátorítani az egyéni megoldások keresését
- elősegíteni a kreatív gondolkodás fejlesztését a digitális képalkotási területeken
- felkészíteni a tanulókat a manuális alkotások felhasználására a digitális tervezési és
előkészítési folyamatokban
- megismertetni a tanulókat a szakmai alapfogalmakkal, a grafika ágaival, műfajaival, a
szakmai kategóriákkal és szakkifejezésekkel
A vizuális kultúra-gyakorlat (Prezentációkészítés) tantárgyrész tanításának célja
- biztosítani az adott szakma bemutatásához szükséges ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat
- fejleszteni a tanulók vizuális- és verbális kommunikációját
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmai munkáik szakszerű bemutatására
- megismertetni a tanulókat a manuális és digitális prezentáció technikáival
- megismertetni a tanulókat a szakmai munkák rendszerezési-bemutatási lehetőségeivel
- megismertetni a tanulókat a tipográfia alapvető szabályaival, kreatív felhasználási lehetőségeivel
- elősegíteni a tanulók anyanyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
Témakörök
A prezentáció manuális és digitális formái (10 óra)
- A szakterülethez kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése;
- az archiválás szerepe és módjai;
- a képrögzítés technikái – szkennelés és repró fotózás
szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés
eredeti munkák prezentációja;
- szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának manuális eljárásai;
- szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának digitális technikái;
- számítógépes kiadvány- és képfeldolgozó programok használata;
- a digitális prezentáció megjelenítési módjai;
- a prezentációk tartalmi követelményei;
- a prezentációk formai követelményei;
- tervdokumentáció készítése;
- a szerzői jogok kérdései (saját munka és más alkotásainak felhasználási feltételi);
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Digitális prezentáció (33 óra)
- a számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási lehetőségek;
- tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek;
- szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek;
- porezentáció, portfólió összeállítás;

Tipográfiai alapok (9 óra)
- tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok ;
- a betűtípusok tudatos alkalmazása;
- a képi és szöveges tartalom arány- és stílusrendszere;
- a kép- és szövegegyüttes tervezési lehetőségei
- a digitális és a nyomtatott portfólió tipográfiai megjelenítése;
Szóbeli kommunikáció (10 óra)
- a verbális kommunikáció szerepe a szakmai tevékenységen belül;
- a tartalmi felépítés és előadásmód szabályai a prezentáció során;
- nyelvi, nyelvhelyességi elvárások;
- prezentáció dinamikája, tudatos felépítése;
A tantárgy követelményei a vizuális kultúra tantárgyak érettségi követelményeivel megegyezők.
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Kerettantervek
a szakgimnáziumok
9-12. évfolyama számára
2020

Bevezető
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A szakgimnázium fő célja a tehetség kibontakoztatása mellett a teljesítmény
növelésére történő ösztönzés, további cél, hogy a tanulók számára értékálló és a kor
igényeinek megfelelő tudást nyújtson.
A szakgimnázium öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési
szakmai képzést folytató nevelés-oktatási intézmény, amelyből négy évfolyamon közismereti
oktatás mellett szakmai képzés, az ötödik évfolyamon szakmai képzés folyik.
A szakgimnáziumban a következő kötelező tantárgyak esetében: magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv, állampolgári ismeretek, digitális kultúra valamint
testnevelés a gimnáziumi kerettanterveket kell alkalmazni. Ezek a kerettantervek az Oktatási
Hivatal aloldalán, a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
alatt érhetőek el.
A választható tantárgyak közül a második idegen nyelv kerettanterve szintén a fenti oldalon
található.
Amennyiben az intézmény a természettudományokat a „komplex természettudomány”
formájában kívánja oktatni, a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_melleklet oldalról
a „Természettudomány kerettanterv a művészeti szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára”
elnevezésű kerettantervet kell alkalmaznia.
A szakgimnáziumok számára saját kerettanterv áll rendelkezésre a kötelező tantárgyak közül
a művészetek tantárgy, és a választható tantárgyak közül a művészettörténet tantárgy
oktatásához.
A programkövetelmény alapján készített kerettanterv további egy évfolyamot határozhat meg.
A szakmai kerettantervek között a további 1 évfolyamra szóló kerettantervek többnyire a I.-es
jelzéssel ellátottak. A szakgimnázium az érettségi végzettség és szakképesítés megszerzésére,
szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint szakirányú munkába állásra készít fel.
Az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi
végzettséghez kötött szakgimnáziumi szakképesítésre felkészítő évfolyamok száma kettő.
Ebben az esetben a szakgimnázium a képesítő vizsgára történő felkészítést a tizenharmadiktizennegyedik évfolyamon szervezi meg. A programkövetelmény alapján készített
kerettanterv további egy évfolyamot határozhat meg (I.). Ebben a képzési formában kizárólag
a szakmai kerettantervet kell használni, amely a szakképesítés megnevezése szerinti külön
dokumentumban található.
A szakgimnáziumban olyan öt évfolyammal működő nevelés-oktatás is folyhat, ahol három,
szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai képzést magában
foglaló, szakképesítésre felkészítő évfolyam működik. Ebben az esetben a közismereti
nevelés-oktatás a szakképző iskolai kerettanterv szerint folyik,
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kozismereti_kerettanterv_szakke
pzes
a szakmai kerettanterv pedig a Népi kézműves (Takács, Nemezkészítő, Szíjgyártó-nyerges,
Mézeskalácsdíszítő, Kékfestő, Népi bőrműves, Papucskészítő, Csipkekészítő, Faműves,

3119

fajátékkészítő, Fazekas, Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő, Kézi és gépi hímző,
Fonottbútor készítő, Szőnyegszövő) szakképesítés szerinti kerettantervek alapján.
A szakgimnáziumnak további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyama lehet, ebben az
esetben a szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára
felkészítő további két évfolyamon.
Párhuzamos oktatás kizárólag művészeti oktatásban folyhat, amelyben a tanuló az alapfokú,
továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza és a szakmai képzés követelményeit
ugyanabban az iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti, az iskola pedagógiai
programjában meghatározottak szerint a nevelő- és oktatómunka az ötödik, hetedik vagy a
kilencedik évfolyamon kezdődhet, a tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.

Fejlesztési területek - nevelési célok
A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen
kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának
is.
E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az
oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel –
egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai
munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.
Az erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és
azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük
kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a
majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a
tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi
lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat
felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása
támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését,
mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a
segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az
elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása - az önfegyelemtől a
képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig - hatással lesz egész felnőtt
életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
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A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve
ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi
civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi
együttműködési formákról.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és
a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az
erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a
tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében
biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló
mérlegelő gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az
önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják
a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán
alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség - a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a
tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá
kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe
történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra.
Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre
és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában
támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és
életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni
és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok
kialakításához.

A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és
tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés
beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a
harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a
családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok
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kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről.
Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek
lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.
Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi
ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális attitűd, segítő
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg
ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás,
önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos,
felelős állampolgári léthez.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és
a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság
mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel
kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és
társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének
megőrzésébe, gyarapításába.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési
intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a
banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
Médiatudatosságra nevelés
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Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék
az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező,
mérlegelő beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a
valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének
módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott
tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást
kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok
sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a
tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti
növelése és a tudás minőségének értékelése.
Egységesség és differenciálás
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az
egységes oktatást.
Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás,
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket,
hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, és alkotó egyénekké
váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő
oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek
kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során
a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket,
és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken
alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló
csökkentését, megszüntetését.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk.
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos,
mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőttélet sikerességét
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges,
de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó
ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és
segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés
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egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására,
elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt
vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez
szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a
tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző –
módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási
ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat
alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres.
Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges
többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez,
továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való
hozzáférés.
A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre
vonatkozóan A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve tartalmazza. Az
Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési
igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai
intézményekben) történő nevelésére, oktatására.
Tantárgyi struktúra és óraszámok
Szakgimnáziumi évfolyamok közismereti és szakmai órakerete
9-12.
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. óraszám
összesen
Kötelező tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
556
Idegen nyelv (első élő idegen nyelv)
4
4
4
4
556
Matematika
3
3
3
3
417
Történelem
2
2
3
3
345
Állampolgári ismeretek
1
34
Digitális kultúra
2
1
1
144
***Művészetek
1
1
1
108
****Testnevelés
5
5
5
5
695
Közösségi nevelés
1
1
1
1
139
Választható tantárgyak
Komplex
A
2
2
2
2
278
természettudomány
Első (emelt óraszámban),
vagy második idegen
nyelv,
B
vagy művészettörténet,
3
2
1
2
278
vagy érettségi tárgyból
felkészítésre használható
órakeret
** Szabadon tervezhető órakeret A
2
2
2
3
306
** Szabadon tervezhető órakeret B
1
2
3
3
306

13.
évf.

13. évf.
óraszám
összesen

4
-

124
-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

Tantárgyak
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Szakmai tantárgy óraszámai

8

9

8

8

Rendelkezésre álló órakeret/hét
Tanítási hetek száma

34
36

34
36

34
36

34
31

1148
-

Éves összes óraszám

1224

1224

1224

1054

4726

31

961

35
31

-

1085

1085

* Az iskola dönt, hogy A vagy a B megoldást választja.
** Az A és B szabadon tervezhető órakeret közismereti és szakmai órára egyaránt felhasználható.
*** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A „Heti órakeret a művészeti képzési
területen” és a „Heti órakeret” különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai programban
rendelkezik.
**** Az előadó-művészeti képzések tekintetében (Artista, Táncos) a heti 5 óra testnevelés szakmai
óraszámként is felhasználásra kerülhet.

Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
Tantárgyak

1/13.
évf.

2/14.
évf.

1/13-2/14. évf.
óraszám összesen

Szakmai idegen nyelv
Érettségire épülő szakképesítés
órakerete

4

4

268

31

31

2077

Rendelkezésre álló órakeret/hét

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

Éves összes óraszám

1260

1085

2345

Nyelvi előkészítő évfolyam óraszámai a szakgimnáziumban
Tantárgyak

óraszám/hét
18

Idegen nyelv
Testnevelés és sport

5

Digitális kultúra

3

Képességfejlesztés
(helyi tantervben meghatározottak szerint)

3

Osztályfőnöki

1

Összesen

30
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AZ INTÉZMÉNYBEN KÉSZÜLT TANULÓI MUNKÁKKAL KAPCSOLATOS
SZELLEMI ALKOTÁSOK KEZELÉSÉNEK A RENDJE

XII.

MELLÉKLETEK:

XI.1 2016-os kerettantervek + SZVK
XI.2 2020-as kerettantervek általános bevezető
XI.3 2020-as kerettantervek kiegészítve a helyi vonatkozásokkal az 1-2-3. számú
mellékletekben + 4.számú melléklet: központi programkimenetek
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I.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)



A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény



A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény



A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2011. évi CLV.
törvény



A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet



Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet



Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet



Az Országos képzési jegyzékről és az Országos képzési jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet



A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM- rendelet



Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI- rendelet



Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 217/2012.
(VIII. 9.) Korm. rendelet



A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM- rendelet



A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet



136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról



25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a
2016/2017.

tanévben

induló

képzések

tanulmányi

ösztöndíjra

szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról.
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jogosító



5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat)
módosítása.



19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről
szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: Részletes követelmények)
módosításáról.



134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet Az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról.



20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
módosításáról.



ÚJ, 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKT)



ÚJ, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről



12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról



223/2020. (V. 22.) Korm. rendelet

A fenti jogszabályoknak a szakmai programra vonatkozó konkrét előírásai:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
4. § E törvény alkalmazásában…
10. gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi
épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási
intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő
időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen
kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt
23. §…
(7) A kormányhivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nevelési-oktatási
intézmény
a) pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szakképzésről szóló
törvényben meghatározottaknak nem felel meg
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6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete
A

1

évfolyam

B

gyermek, tanuló heti
óraszáma

BA
testnevelés
nélkül

2

BB
testnevelés

C

D

E

osztályok heti időkerete

nemzet
iségi
iskolai
nevelés
oktatás
többlet
tanórai
foglalkozásai
nak
száma

sajátos nevelési igényű tanulók heti
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma

DA
nemzetiség

EA
értelmi
fogyatékos

EB
gyengénlátó

EC vak,
nagyothalló,
mozgás- és
beszédfogyaté
-kos

EE siket
és
autista

EF
egyéb

BC órák
testneveléssel

CA
engedélyezett

CB a
hittan
többlet órakerete
egyházi
intézményekben

61

61

2

CC 6 és
8 évf.
gimnázium
többlet
órái

3

óvoda

61

4

első évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

5

második évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

6

harmadik évfolyam

20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

7

negyedik évfolyam

22

5

27

55

1

2

3

7

8

11

3

8

ötödik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

9

hatodik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

10

hetedik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

11

nyolcadik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

12

Nyelvi előkészítő és
Híd-évfolyamok

25

5

30

56

2

3

4

9

10

13

4

13

kilencedik évfolyam

30

5

35

57

2

2

3

4

9

10

13

4

14

tizedik évfolyam

31

5

36

57

2

2

3

4

9

11

14

4

15

tizenegyedik évfolyam

30

5

35

58

2

2

3

5

11

12

15

5

16

tizenkettedik
évfolyam

30

5

35

58

2

2

3

5

11

12

15

5
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok a szakképzési
kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szerint.
Érvényes: 2016. 09.01-től.
évfolyam
9. évfolyam

heti óraszám
11 óra/hét

10. évfolyam

12 óra/hét

Ögy.

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
60 óra

11. évfolyam

10 óra/hét

Ögy.

360 óra/év
60 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2579 óra

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
80 óra
961 óra/év
2157

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok a Kerettantervek a
szakképzés területére a 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján
Érvényes: 2020. 09.01-től.
KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
FESTŐ
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
Tantárgy neve

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

5/13.évf.

I/13

I/14

Művészettörténet

2

2

2

2

2

4

4

Rajz, festés, mintázás

4

4

4

4

8

8

8

Anyagismeret

2

0

0

0

0

1

0

Tervezés és gyakorlat

2

0

0

0

2

2

0

Prezentáció

0

1

1

1

2

2

2

Szakmai idegennyelv

0

0

0

0

3/+1

4

3/+1

Festészet elmélet

0

2

2

2

2

4

2
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Festészet gyakorlat

5

7

6

7

12/+3

10

12/+3

Összesen szakmai óra

15

16

15

16

31

31

31

Tanulók heti óraszáma
közismerettel együtt/hét
Kiadható szakmai
maximum órakeret/hét
Kiadható szakmai
minimum órakeret
Művészetek **

38

38

38

38

35

35

35

17

18

17

18

35

35

35

8

9

8

8

31

35

31

1

1

1

-

-

Heti, szabadon
felhasználható órakeret
40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok***

2

2

2

4

-

6

6

6

6

-

961

A szakképesítési minimum
óraszám összesen a 9-12. és
5/13. évfolyamokon

961

1148*

1085
1085
A szakképesítési maximum
óraszám összesen 9-12. és
2430*
5/13. évfolyamokon
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai órakeret
és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai programjában
rendelkezik.
KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
SZOBRÁSZ
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
Tantárgy neve

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

5/13.évf.

Művészettörténet

2

2

2

2

2

Rajz, festés, mintázás

4

4

4

4

8

Anyagismeret

2

0

0

0

0

Tervezés és gyakorlat

2

0

0

0

2

Prezentáció

0

1

1

1

2

Szakmai idegennyelv

0

0

0

0

3/ +1
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Szobrászat szakmai elmélet

0

2

2

2

2

Szobrász szakmai gyakorlat

5

7

6

7

12/+3

Összesen szakmai óra/hét

15

16

15

16

31

Tanulók heti óraszáma
közismerettel együtt/hét
Kiadható szakmai maximum
órakeret /hét
Kiadható szakmai minimum
órakeret
Művészetek **

38

38

38

38

35

17

18

17

18

35

8

9

8

8

35

1

1

1

-

-

Heti, szabadon felhasználható
órakeret***
40 órás időkeretig felhasználható
óraszámok

2

2

2

4

-

6

6

6

6

-

A szakképesítési minimum
óraszám összesen a 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

961

1148*

A szakképesítési maximum
1085
2430*
óraszám összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai órakeret
és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai programjában
rendelkezik.

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MŰVÉSZETI GRAFIKUS
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
Tantárgy neve
Művészettörténet

I/13

I/14

4

4

8

6

1

0

Rajz, festés, mintázás
Anyagismeret
2

0

Tervezés és gyakorlat
Prezentáció

2

2

Szakmai idegennyelv

4

3/+1
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4

1

6

7

4

8/+3

31

31

35

35

35

35

35

31

Művészetek **

-

-

Heti, szabadon felhasználható órakeret

-

-

40 órás időkeretig felhasználható óraszámok***

-

-

Grafikus szaktörténet
Grafikai ábrázolás és technika
Grafikai tervezés
Összesen szakmai óra
Tanulók heti óraszáma közismerettel együtt/hét
Kiadható szakmai maximum órakeret/hét
Kiadható szakmai minimum órakeret

A szakképesítési minimum óraszám összesen a 9-12. és
5/13. évfolyamokon

1148

961

2430
1085
A szakképesítési maximum óraszám összesen 9-12. és
5/13. évfolyamokon
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai órakeret
és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai programjában
rendelkezik.

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
Tantárgy neve
Művészettörténet

I/13

I/14

4

4

8

6

1

0

Rajz, festés, mintázás
Anyagismeret
2

0

Tervezés és gyakorlat
Prezentáció

2

2

Szakmai idegennyelv

4

3/+1

3134

4

4

10

12/+3

31

31

35

35

35

35

Fotó és multimédia elmélet
Fotó és multimédia gyakorlat
Összesen szakmai óra
Tanulók heti óraszáma szakmai idegennyelvvel együtt/hét

Kiadható szakmai maximum órakeret/hét
35

31

Kiadható szakmai minimum órakeret
Művészetek **

-

-

Heti, szabadon felhasználható órakeret

-

-

40 órás időkeretig felhasználható óraszámok***

-

-

1148

961

A szakképesítési minimum óraszám összesen a 9-12. és
5/13. évfolyamokon

2430
1085
A szakképesítési maximum óraszám összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai órakeret
és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai programjában
rendelkezik.

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MOZGÓKÉP ÉS ANIMÁCIÓ
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
Tantárgy neve

I/13

I/14

4

4

8

8

1

0

2

0

2

2

4

3/+1

Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Prezentáció
Szakmai idegennyelv

3135

4

1/+1

6

9/+1

4

4/+1

31

31

35

35

35

35

35

31

Művészetek **

-

-

Heti, szabadon felhasználható órakeret

-

-

40 órás időkeretig felhasználható óraszámok***

-

-

Mozgókép és animáció elmélet
Mozgókép és animáció gyakorlat
Speciális mozgóképtechnika
Összesen szakmai óra
Tanulók heti óraszáma közismerettel együtt/hét

Kiadható szakmai maximum órakeret/hét
Kiadható szakmai minimum órakeret

1148

A szakképesítési minimum óraszám összesen a 9-12. és
5/13. évfolyamokon

961

2430
1085
A szakképesítési maximum óraszám összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai órakeret
és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai programjában
rendelkezik.

TÁNCOS II. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
NÉPTÁNCOS

9.

Összesen

10.

11.

12.

5./13.

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

144

576

144

612

144

576

93

527

341

744

A szakképzés
9-13. o. összes óraszáma

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 09

3901
Összesen
Szakmai idegen nyelv

720
0

756
0

0

720
0

3136

0

620
0

0

1085
0

124

0

124

Klasszikus balett

0

144

0

144

0

108

0

93

0

93

582

Tánctörténet

72

0

72

0

72

0

62

0

62

0

340

Néprajz/táncfolklorisztika

36

0

36

0

36

0

31

0

62

0

201

Zeneismeret
Művészettörténet

36
0

0
0

36
0

0
0

36
0

0
0

0
0

31
0

0
31

31
0

170
31

Molnár-technika

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

Táncjelírás
Moderntánc

0
0

0
36

0
0

0
36

0
0

0
36

0
0

0
31

62
0

0
31

62
170

Társastánc

0

36

0

36

0

36

0

31

0

31

170

Repertoár
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2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2. § E törvény alkalmazásában:
37. szakképzési kerettanterv: a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kidolgozott, a szakképesítés
követelményei átadásának tartalmát és menetét leíró egységes, kötelezően alkalmazandó
dokumentum, amelyet a szakiskolai képzésben szakképesítésenként, a szakközépiskolákban
ágazatonként és szakképesítésenként a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
rendeletben ad ki az oktatásért felelős miniszterrel és az adott szakképesítésért felelős miniszterrel
egyetértésben;
40. szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező
közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai
vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít. Az ágazat szerinti
kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi
vizsgatárgynak minősül;
41. szakmai és vizsgakövetelmény: a szakképesítésért felelős miniszter által rendeletben kiadott
központi képzési dokumentum, amely meghatározza az adott szakképesítés komplex szakmai
vizsgájára történő felkészülés szakmai követelményeit, feltételeit és azokat a követelményeket,
amelyeket a komplex szakmai vizsga során szükséges teljesíteni;
42. szakmai követelmény: olyan követelmény, amely a gazdaságnak az adott szakemberrel szemben
támasztott elvárásait, a szakma gyakorlása közben végzendő feladatok megoldásával kapcsolatban
támasztható követelményeket tükrözi. Magába foglalja a munkába lépéshez és a munkavégzés során
szükséges kompetenciák (munkaköri követelmények) szintjét, tartalmát, minőségét;
43. szakmai követelménymodul: a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része,
egyedi szakképesítések esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége
tartalmazza a szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai
kompetenciáját;
44. szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképzési kerettantervben
előírt tantárgy;
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7. §
(3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján a szakképző iskolában a
pedagógiai program részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató
intézményben a szakmai és vizsgakövetelmény szerint, valamint a szakképzési kerettanterv tartalmi
előírásának figyelembevételével a felnőttképzésről szóló törvényben szabályozott képzési programot
kell kidolgozni.
8. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján
kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési kerettanterv)
szerint folyik.
(2) A szakképzési kerettanterv a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre,
továbbá az iskolai tanműhelyben folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhető szakmai
gyakorlati képzésre kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakiskolában a
kötelező tanórai foglalkozások megtartásához valamennyi évfolyamon, együttesen rendelkezésre álló
időkeret harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon
rendelkezésre.
(3) A szakképzési kerettanterv a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik
évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati, valamint szakképesítésenként az
érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati
oktatásra kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencediktízedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeret
legalább hetven százaléka, a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan százaléka a
Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.
(4) A szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai
tantárgyak rendszerét és témaköreinek tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott szakmai
tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy a szakmai gyakorlati képzés része, a tantárgyi követelmények
évfolyamonkénti megoszlását, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet, a
szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását és arányait. A szakképzési kerettanterv tartalmazza,
hogy az adott szakmai tantárgy mely szakmai követelménymodulnak felel meg.
(5) Az adott szakképző iskola típusára és évfolyamára – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben – a
nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és
gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább kilencven százalékának tartalmát a
szakképzési kerettanterv állapítja meg. A szabadon hagyott időkeret szakmai tartalmát a szakképző
iskola szakmai programja határozza meg.

15. A szakközépiskola
21. § (1) A szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi
végzettséghez kötött – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással
párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint.
(2) A szakközépiskola a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára előírt szakmai érettségi
vizsgatárgy követelményei szerint felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető
érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsga vizsgakövetelményeit – a közismereti érettségi vizsga
követelményeinek figyelembevételével – az ágazatokra előírt kötelező szakmai érettségi
vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki.
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(3) A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti
legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre.
(4) A szakközépiskola tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az
OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés
komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
(5) A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi
végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az
esetben a szakközépiskola a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadiktizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a felkészítés a tizenharmadik (első szakképzési)
évfolyamon a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára a szakképesítés ágazata szerinti
szakképzési kerettanterv által előírt követelmények szerint folyik. A tizenharmadik (első szakképzési)
évfolyam követelményeinek teljesítését követően a tanuló az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból
tehető érettségi vizsga teljesítésével szakmai érettségi végzettséget szerezhet.
22. §…
(3) A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott
szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakközépiskolába való jelentkezésekor
tájékoztatni kell. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai
képesítése és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola pedagógiai programja részét képező
szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről
és tartalmáról az iskola igazgatója határoz.
16.
26. § (5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi
időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott
óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati
foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.
(6) Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része.
27. § (1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a
szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakképző iskola
pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani.
33. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzés a jelen alcímben foglalt eltérésekkel felnőttoktatás
keretében is folyhat. A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos
elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési
formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos
munkarendjében folyhat.
(6) A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képező helyi
tantervében és szakmai programjában meghatározza a felnőttoktatás keretében oktatott szakmai
tantárgyak óraszámait az (5) bekezdésben meghatározottak alapján.
…
39.§
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(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan
mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő
(óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a
gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam
megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.
(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév
megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az
évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés
kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét
képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél
folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési -oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról

7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza…
c) szakképző iskola esetén a szakmai programot,
11. § (2) A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez
egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet.
74.§ (3) Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai
programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz meg,
a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot pedig a tanítási idő végén
kell megállapítani.

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről

2. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható
szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint – a jelen rendelet alapján – az iskolai rendszerű
szakképzésben oktatható szakképesítések, rész szakképesítések felsorolását az 1. melléklet
tartalmazza.
3. § (1) A szakképző iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 5. § c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. §-ban meghatározott
iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott
szakképzési kerettanterveket alkalmazza.
(2) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a
szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került – egyaránt tartalmazza az Szt. 21. §
a) (2) és (4) bekezdése szerinti képzés, valamint
b) (5) bekezdése szerinti képzésóratervét.

3141

(3) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a
szakképesítés szakközépiskolai ágazatba besorolásra került – tartalmazza az adott szakképesítés
ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket.
(4) A szakiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza
a) az Nkt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott, három évfolyamos szakiskolai képzés, valamint
b) az Szt. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, két évfolyamos szakiskolai képzésóratervét.
4.§ (4) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás
keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja.
5. § (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között az adott szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményében meghatározott összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határoz meg. Az
óraszámok az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkoznak, amelynek keretében az összes
felsorolt elemet kötelezően oktatni kell.
(2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásban
építi be a szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.
(3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire
meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei.
A szakképző iskola ezen nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja
vagy eltérhet tőle.

12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
14. § (1) A szakmai programot a szakképző intézmény, illetve az általa szervezett részszakmára
történő felkészítés tekintetében a felnőttképző dolgozza ki, és a szakképző intézmény, illetve a
felnőttképző honlapján teszi közzé.
(2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza
a) a szakképző intézmény nevelési programját, ennek keretén belül
aa) a szakmai oktatás pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
ac) a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat,
ad) a közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
ae) az oktatók feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait,
af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,
ag) a tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga gyakorlásának
rendjét,
ah) a tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény partnerei
kapcsolattartásának formáit,
ai) a tanulmányok alatti vizsga szabályait, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményeit,
aj) a felvétel és az átvétel helyi szabályait és
ak) az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos tervet,
b) a szakképző intézmény oktatási programját, ennek keretén belül
ba) a kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az
ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások
megnevezését, számát,
bb) a közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának
részletes szabályait,
3142

bc) a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját,
bd) a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az oktatóválasztás szabályait,
be) azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a szakképző intézmény
tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését a szakképző intézmény
kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen követelmények teljesítése
mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát,
bf) az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témaköreit,
bg) a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és
értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit,
bh) a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit,
bi) a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának
megismerését szolgáló tananyagot,
bj) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket,
bk) a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
bl) a tanuló jutalmazásával összefüggő szabályokat,
bm) az oktatói testület által szükségesnek tartott további elveket és
bn) az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban
alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a közismereti kerettanterv és az érettségi
vizsga általános és részletes követelményei alapján,
c) a képzési és kimeneti követelmények és a programtanterv alapján a szakképző intézményre
konkretizált képzési programot és
d) az egészségfejlesztési programot a 102. § (4) bekezdése alapján.
(3) A szakképző intézmény szakmai programjában meg kell határozni
a) az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendjét és
b) a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételeit.
(4) A rendvédelmi szakképző intézmény, illetve a honvédségi szakképző intézmény szervezeti és
működési szabályzata a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt az évfolyamismétlést
kizárhatja.
(5) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, a sajátos nevelési igényű
tanuló, illetve a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy tekintetében a szakképző intézmény
szakmai programja
a) a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is tartalmazza és
b) az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is
megjelölhet.
(6) A szakképző intézmény szakmai programja tartalmazza a szakképző intézményben alkalmazott
sajátos pedagógiai módszereket, ideértve a projektoktatást is. A projektoktatás során a
témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és az oktatók
közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása
útján.
(7) A szakképző intézmény valamennyi évfolyamát átfogó szakmai programot használ.
15. § A felnőttképző az általa szervezett részszakmára történő felkészítésre vonatkozó szakmai
programjára a 14. § (2) bekezdés c) pontját, (3) bekezdés a) pontját és (5) bekezdés a) pontját kell
alkalmazni.
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BEVEZETÉS:

II.

„Összejönni: jó kezdés. Együtt maradni: haladás. Együtt is dolgozni. siker.”, mondta Henry
Ford. Ez a gondolat vezérel bennünket a mindennapi feladataink során és a közösségalakítási
törekvéseinkben. Iskolánk szakmai programja a művészeti képzésekre épül, így a nemzeti és
azon belül a művészeti kultúra alakulásáért érzünk és vállalunk felelősséget, valamint
feladatot az oktató-nevelő munkánk során.
Középfokú képzéseink alapozást nyújtanak a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez, utat
mutatnak a személyiség fejlődéséhez, közösséghez való tartozáshoz és az emberi normák
betartásához. A képzés magában hordozza az érdeklődés iránti vágy felkeltését, a tanulni
vágyás lehetőségét, a mesterségbeli tudás elsajátítását, a kognitív képességek fejlesztését. A
siker és kudarc feldolgozását, a felmerülő problémák megoldását a személyiségformálás
eszközeként kezeljük, megtanulva és tapasztalva ezzel a művészpálya során várható
lehetőségeket úgy, mint: kreativitás/ felelősségtudatosság/ kézügyesség/ tervezési képesség/
absztrakt gondolkodás/ önállóság/ nyitottság/ szorgalom/ önfejlődés/ terhelhetőség/
döntésképesség/ konszenzus készség/ kitartás/ elszántság/ élethosszig tartó tanulás.
III.

AZ INTÉZMÉNY SZAKKÉPZÉSI SZERKEZETE:

Feladatunk a szakmai alapdokumentum szerint:


szakgimnáziumi nevelés-oktatás



nappali rendszerű iskolai oktatás



felnőttoktatás - nappali, esti, levelező, más, sajátos munkarend szerint



évfolyamok: kettő, négy, öt



sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdők)



érettségire felkészítő négy évfolyam

A szakmai képzésben oktatható szakmák körét a szakmai alapdokumentum tartalmazza és
határozza meg.
Képzési szerkezet:
2016. 09. 01.-től (szakgimnáziumi rendszer --- kifutó: 2024.06.30.)
2020.09.01.-től bevezetve
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés
azonosító száma
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Szakmacsoport

OKJ rendelet
szerinti szakképző
évfolyamok
száma

5

4 0213 01

4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
Művészet

4 0213 01

Művészet

5

4 0215 09

Művészet

5

54 211 03

2

4 0213 01

4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
4. Művészet,
közművelődés,
kommunikáció
Művészet

4 0213 01

Művészet

2

4 0213 01

Művészet

2

4 0213 01

Művészet

2

4 0215 09

Művészet

2

Festő

54 211 03

Szobrász

54 211 07

Táncos II. (Néptáncos)

54 212 09

Képző és iparművészeti
munkatárs – festő - 2020tól
Képző és iparművészeti
munkatárs – szobrász 2020-tól
Táncos II. (Néptáncos)
2020-tól
Festő

Grafikus

54 211 04

Kerámiaműves

54 211 05

Mozgókép- és
animációkészítő

54 213 03

Táncos II.
(Színházi táncos)

54 212 09

Képző és iparművészeti
munkatárs – Festő - 2020tól
Képző és iparművészeti
munkatárs – Művészeti
grafikus - 2020-tól
Képző és iparművészeti
munkatárs – Mozgóképés animációtervező- 2020tól
Képző és iparművészeti
munkatárs – Művészeti és
médiafotográfus- 2020-tól
Táncos II.
2020-tól
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5

5

5

2

2

2

2

2

A szakmai képzések szerkezete:
Szakgimnázium

Szakgimnázium

2020 -

2016 -

Közismereti tárgyak

Közismereti tárgyak

(érettségire felkészülés)

(érettségire felkészülés)

Szakmai ismeretek
(Érettségi + szakvizsga a 13.
évfolyamon)

Érettségi

Szakmai ismeretek1

Szakmai ismeretek

Szakmai ismeretke2

(szakképesítés a 14.
évfolyamon)

(Szakma érettségi +
szakképesítés a 13.
évfolyamon)

Belépési feltételek:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai
végzettség.
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: az egyes szakok kerettantervében, program
követelményeiben előírt szabályok szerint.
Pályaalkalmassági követelmények: A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek
elsajátításához szükséges alapvető képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet
ki, melyek szükségesek egy adott szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához.
Felvételi eljárás: Párhuzamos oktatás esetén az iskola felvételi tájékoztatója tartalmazza a
belépés feltételeit és követelményeit az aktuális jogszabályi kereteknek megfelelően.
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Érettségire épülő szakképesítés estén a felvételi eljárásrendet és részeket az intézmény
határozza meg a szakmai képzésben résztvevő tanári karral történő egyeztetés után. A
felvételi részei: gyakorlati feladat és szóbeli meghallgatás.
A következő tanévre vonatkozó felvételi követelményeket az iskola honlapján kell
megjelentetni felvételi vizsga előtt 2 hónappal. az iskola szükség esetén pótfelvételit hirdethet.
Felvételhez szükséges dokumentumok:
- Jelentkezési lap
- Központi írásbeli értékelő lap (párhuzamos képzés estén!)
- Eü.-i igazolások, oltási könyv… stb.
- SNI esetén mellékelni kell a kérelmet (szakvéleménnyel) a beszámíthatósághoz és a
kedvezmény igénybevételéhez.
- Érettségire épülő szakképzés esetén érettségi bizonyítvány
Szakképző évfolyamra történő felvétel/ besorolás elvei:
Párhuzamos szakgimnáziumi képzésben megegyeznek az iskola felvételi eljárásendjében
megfogalmazottokkal.
Érettségire épülő szakgimnáziumi képzésben a felvételi eljárásban szerzett rangsorba állított
eredmények a mérvadóak (képességek, készségek, taníthatóság…stb.)
Egy adott szakra történő túljelentkezés esetén, a felvételi eredmény alapján rangsorba állított
jelentkezőkből az indítani tervezett osztályba/csoportba be nem fért tanulók részére
intézményünk másik szakmát felajánl.
Szakképző osztályok kialakításának elvei:
Intézményünk a helyi és a szakmai igényeknek megfelelően igyekszik fenntartani és
kiszélesíteni a művészeti szakképzés képzési palettáját. Az osztályok kialakítását a
köznevelései és a szakképzési törvényben meghatározottak alapján a fenntartóval
összehangolva végezzük.
Párhuzamos képzésben indított osztályok száma 1-3.
Érettségire épülő szakképzés esetén 3.
A csoportok osztályba rendezését a hatályos jogszabályi keretek között végezzük.
Szakképzési évfolyamok száma:
Intézményünk13.(első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban
meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex
szakmai vizsgájára történő felkészítése a 13. évfolyamon folyik, ezért az évfolyamok száma:
4+1
A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nemrendelkező, érettségi
végzettséget szerzett tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma 2. Ebben az
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esetben a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a 13-14. évfolyamon szervezzük
meg.
Oktatás munkarendje:
Nappali rendszerű párhuzamos képzés (4+1 tanév).
Nappali rendszerű párhuzamos képzés (5 tanév).
Nappali rendszerű érettségire épülő képzés (2 tanév).
Képzés költségei:
A hatályos szabályzók alapján két OKJ-s végzettség megszerzése ingyenes.
1. 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § (1)93 Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes.
a)94 a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti
és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt,
a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező
tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint
a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb
ideig,
b) a tanuló részére a szakgimnáziumban a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven
keresztül,
d) a tanuló részére szakgimnáziumban a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és
pótló érettségi vizsga,
e) a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi
vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga,
f)95 a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére
irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal
az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.
(1a)96 Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes, bármely
szakképző intézmény korábbi tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után
is.
(1b)97 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű
szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló
részére.
(1c)98 A kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos helyzetű tanuló - kiskorú tanuló esetén
szülője, gyámja - kérelmére, valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a
tanuló - kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja - kérelmére és a szakképző iskola javaslatára
engedélyezheti az (1) bekezdés szerinti időtartam legfeljebb két tanévvel történő meghosszabbítását.
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(2)99 Azon tanulótól, aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult, a gyakorlati képzést
folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés
feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől (gyámjától) nem kérhet, és nem
fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője (gyámja) pedig a gyakorlati képzést folytató szervezetnek
nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést.
(3) Az illetékes szakképző iskola a (2) bekezdés szerinti tilalom megszegéséről a tudomására
jutástól számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát. A
tilalmat megszegő gyakorlati képzést folytató szervezetet a területileg illetékes gazdasági kamara - a
gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve - a 60. §-ban meghatározott ellenőrzés
eredményeként legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati képzésben való részvételtől.
(6)100 A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés
megszerzését követően kezdhető meg.
(7)101 Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt
az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli
szakképzésben szereztek. Nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő
szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben
szerezhető - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában,
iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.

2. További rendelkezéseket a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (II. FEJEZET) tartalmazza.
A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelmények:
A mindenkor hatályos Köznevelési törvény és Szakképzési törvény, valamint az adott
szakképzés szakképzési kerettantervében, programtervében meghatározottaknak megfelelő.

IV.

AZ INTÉZMÉNY SZAKKÉPZÉSI TARTALMA, ÓRATERVEK:

(Szakmánként megjelenítve a kiadás éve szerinti csoportosításban.)
IV.1 2016-os kerettantervek kieg. a helyi szabadórakeret elosztásának az indoklásával! +
táncos órahálóban történő változásokkal (1. számú melléklet)
IV.2 2020-as NAT-hoz és a szakmai kerettantervekhez igazodó helyi tanterv a szabad
órakeretek felhasználásával (2-3 számú melléklet)

V.

SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

Gyakorlati képzés helye:
A tanulók (9-13/13-14 évfolyamokon) a teljes képzési idő alatt az iskolai műhelytermekben
részesülnek gyakorlati képzésben.
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Az intézmény műhely termei:
-

grafika: kép- és digitális, - festő műhely, - kerámia- szobrász műhely, digitális tantermek

-

rajztermek

-

tánctermek szolgálják a szakmai munkát.

Az oktatás helyszínei:
4031. Debrecen, Holló László sétány 06. ---Gimnázium A épület
4031. Debrecen, Angyalföld tér 7. ---Gimnázium B épület
4031. Debrecen, Holló László sétány 08. ---Holló László Emlékház
4031. Debrecen, Kishegyesi út 46-50.---Festő műhely
4031. Debrecen, Kishegyesi út 38. ---Képgrafika műhely
4031. Debrecen, Kishegyesi út 48-50. ---Digitális grafika és animációs műhely
4031. Debrecen, Angyalföld tér 16. rajzterem és fotó műhely
Az intézményben, ebben a képzési formában nem alkalmazunk tanulószerződdéssel kötött
külső gyakorlati szakmai képzést.
A tanuló a szakmai programban meghatározott (gyakorlati oktatás és összefüggő szakmai
gyakorlat) gyakorlati oktatáson kívül nem vehet részt gyakorlati foglalkozáson.

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítési lehetőségei:
-

Iskolai projekt

-

Iskola által szervezett megállapodáson alapuló szakmai projekt együttműködés
szaktanárok irányítása mellett.

-

Külsős partnerekkel kötött szakmai projekt szaktanárok bevonásával.

-

Egyéb

Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítési ideje a kerettantervben előírt évfolyami
idősávban működik.
A szakmai gyakorlatok tartalmát a szakmai munkaközösség jelöli ki egyeztetés alapján és
ismertetik a tanulókkal.
Szakmai gyakorlat óraszámának az időfelosztása: 2016-os OKJ szerint
Évfolyamon

Képzőművészet

Táncművészet

9.

0

40

10.

60

40

11.

60

40
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12.

0

0

Összesen:

120 óra

120 óra

13.

60 óra

60 óra

Szakmai gyakorlat óraszámának az időfelosztása: 2020-as OKJ szerint nincs megjelölve
teljesítendő óraszám

VI.

ELŐZETES TANULMÁNYOK BESZÁMÍTHATÓSÁGA:

A szakgimnáziumban folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok a 2011. évi
CLXXXVII. törvény alapján. hatályba lépés: 2016.09.01.
22. §74 (1) A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése
és szakirányú szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai programja részét képező szakmai
programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és
tartalmáról a kerettantervben meghatározottak figyelembevételével az iskola igazgatója határoz.
(2) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe
bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a
tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az
érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség
megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.
(3) Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat nevelés-oktatás a szakgimnáziumban, ha a
szakgimnázium olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki - figyelembe véve a (2)
bekezdésben foglaltakat - teljesítette a szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit.

-

-

A kerettantervi rendszer szerinti oktatásban az előző szakképesítésben megszerzett
modulok tartalmi elemeinek az egyeztetése után a felmentésről az intézmény vezetője
dönt a tanuló hozzá benyújtott kérelem alapján. Az előzetes tanulmányok és az azokkal
megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás
iránti kérelmet a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A
beszámítás mértékéről az intézmény vezetője dönt. A vezető döntése alapján a
határozatban foglaltak szerint lehet fellebbezési kérelmet benyújtani. A fellebbezésnél
a közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A kérelem elfogadása esetén
a félévek zárása során a tantárgyhoz a felmentve szó kerül beírásra.
A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a
szakgimnázium komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A
tanuló, döntése alapján a szakgimnáziumi ágazathoz tartozó bármelyik szakképzésben
is folytathatja tanulmányait iskolán belül, vagy másik intézményben. Erre az általános
átvétel szabályai az érvényesek.
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-

Az érettségit követő szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú
szakmai- és szakirányú szakképesítése a tanulmányokba beszámítható, melynek
mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz. Az intézményvezető a tanuló
előzetes kérelme alapján, a benyújtott igazolások vizsgálatával mentesítheti a tanulót
egyes tantárgyak, elméleti tananyagrészek tanulása alól, ezzel lerövidítheti a gyakorlati
képzési időt. A beszámítás alapja a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott
szakmai tartalom.

-

A szakgimnázium befejező évfolyamának elvégzésével a tanuló bekapcsolódhat az
érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe azzal a feltétellel,
hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó
tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget.

VII.

GYAKORLATI KÉPZÉSRŐL VALÓ MULASZTÁS KEZELÉSE:

A szakgimnáziumban folyó szakképzésre vonatkozó szabályok a2011. évi CLXXXVII. törvény 39. §
alapján.
39. § (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.
(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola
házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést
folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló tanulói
jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás
igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza. Amennyiben
a gyakorlati képzést folytató szervezettel tanulószerződéses jogviszonyban álló tanulók egyidejűleg
összesen legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás
nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját
szabályozást készíthet. A szabályozással kapcsolatban a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes
szakképző iskola igazgatója egyetértési jogot gyakorol. A szabályozás tartalmáról a tanulót a
tanulószerződés megkötésekor - írásban - tájékoztatni kell.
(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével
folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet
végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is
szükséges.
(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz
százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).
Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám)
öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév
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megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az
évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés
kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét
képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél
folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.
(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az
összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de
a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy
b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő
(óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig
pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a
gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati
képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt.

A továbbiakban a tanuló mulasztásának kezelését a házirend szabályai alapján alkalmazzuk,
kiegészítve a szakmai program jelen szabályozásával. Itt csak a Szt. által szakmai programban
előírt szabályozás szerepel, a többi szabály a házirendben található.
A tanuló részvételét és mulasztását a tanórán tartjuk nyilván, és azt a tanuló foglalkozási
naplójába kerül rögzítésre. A hiányzást a tanuló köteles igazolni a házirendben foglaltak
szerint.
Ha a tanuló a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) 20%-át, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért
teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, valamint az
előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének
kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében az iskola
nevelőtestülete dönt. Az osztályozó nevelőtestületi értekezleten az osztályfőnök tehet
javaslatot erre. Az iskolai gyakorlati oktatás esetén, ezt a javaslatot a szakmai
igazgatóhelyettes a szakmai tanárok véleményének kikérése alapján teszi meg. A javaslatnál
figyelembe veszik a pótolandó tananyagmennyiséget, a tanuló szorgalmát, a tanuló
álláspontját, kiskorú tanuló esetén a szülő véleményét. Az így kialakított vélemény alapján a
nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel dönt.
A nevelőtestületi jogot az intézmény SZMSZ-e értelmében az egy osztályban tanítók
közössége gyakorolja.
VIII. SZINTVIZSGA HELYI KÖZTES VIZSGA SZABÁLYAI:
Az intézmény szakmai követelményei nem írnak elő szintvizsga szervezését.
Intézményi gyakorlatban évközi vizsga szervezhető, ha a szakmai munkaközösség azt
indokoltnak tartja. Az évközi vizsga bejelentése és arról való tájékoztatás a szakmai
munkaközösség és azon belül a szaktanárok feladata és kötelessége. Az évközi vizsga
bejelentése a vizsga időpontja előtt legalább 1 hónappal meg kell, hogy történjen. Ebben meg
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kell határozni a teljesítendő feladatokat, a vizsga pontos idejét és az értékelés szempontjait.
Az évközi vizsgán vizsgabizottságot kell létrehozni, melyben legalább 3 szaktanárnak részt
kell vennie. Az évközi vizsgán szerzett osztályzat súlyozott jegynek számít és az év végi
osztályzatban 2X szorzóval kell beszámítani. Az évközi vizsga anyaga és
követelményrendszere az adott tanév szakmai anyagával azonos, az adott időpontra számítva.
Évközi vizsga fél évente 1x szervezhető, így egy tanévre vonatkoztatva maximum kétszer.
Szakmai vizsga:
Az intézményben szakmai záróvizsga az adott szakképesítésre előírt vizsgakövetelmények,
programkövetelmények alapján szervezhető.
Általános szabályok: A szakmai vizsga eljárásrendjét a 315-2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a
komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól írja elő és szabályozza.
Speciális szabályok: A 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák.
483/2016. (XII.28) Korm. rendelet a vizsgáztatási felügyeletet szabályozza.
Megszerezhető szakképesítések szabályozói:
25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet
2. 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet

IX.

ÉRTÉKELÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI:

Az alkalmazható értékelési szabályokat a szakmai kerettanterv és a szakmai és
vizsgakövetelmények, programkövetelmények tartalmazzák. Az általános értékelési
szabályok az iskola SZMSZ-ben és a Házirendben kerültek meghatározásra.
Az évközi vizsga szabályai megegyeznek a tantárgyi követelményekkel és az értékelési
szabályokkal.
A szakmai gyakorlat értékelését a szakon tanító tanárok konszenzussal állapítják meg a
szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján.
A projektfeladatok értékelés a szaktantárgyak keretein belül történik a szaktárgy
követelményrendszere alapján.
A 2020.09.01 után bevezetett kerettantervek alapján a szakok által elkészített helyi tantervek
mellékletei az értékelések formáit, metodikáját is tartalmazzák.

X.

MENTOR PEDAGÓGUSOK FELADATAI:
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A szakképzési évfolyamokon tanító új tanárok (kollégák) munkáját egy évig kijelölt szakmai
mentor pedagógus végzi a szakmai munkaközösségen belül. A mentor segít a szakmai
kérdésekben, szakmai dokumentumokban való tájékozódásban, módszertani kérdésekben,
iskolai hagyományok megismerésében.
A pályakezdő pedagógusok mellé két évig az iskola mentor pedagógust jelöl ki. A mentor
általános feladatait az intézményi SZMSZ tartalmazza. Ezen szabályok a szakképzésben
tanító tanárokra is általános érvényűek.

XI.

AZ INTÉZMÉNYBEN KÉSZÜLT TANULÓI MUNKÁKKAL
KAPCSOLATOS SZELLEMI ALKOTÁSOK KEZELÉSÉNEK A RENDJE

1. Általános rendelkezések
(1) Jelen szabályzat személyi hatálya a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti
Szakgimnázium és Technikum (4031 Debrecen, Holló László sétány 6.) valamennyi teljes
jogviszonnyal rendelkező diákjára vonatkozik.
(2) Jelen szabályzat értelmében szellemi alkotásnak minősül a tanulói jogviszonyban álló
személy (továbbiakban: diák) által létrehozott minden, szerzői jogi védelem alá tartozó
művészeti alkotás, amelyek az oktatók közreműködésével és tanulmányi kötelezettségek
teljesítésével összefüggésben keletkeztek.
(3) Szellemi alkotásnak (továbbiakban: mű) minősül például különösen: az irodalmi (pl.
szakirodalmi, tudományos) mű, a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó
dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) bármilyen formában rögzített minden fajtája
(felhasználói program, operációs rendszer), a rádió- és a televíziójáték, animáció, filmalkotás
és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás), audio alkotások, performance,
mindennemű színházi és színművészeti- táncművészeti produkció (színmű, zenés színmű,
táncjáték és némajáték, etűdök, táncművészeti alkotások, koreográfiák), a zenemű (szöveggel
vagy anélkül), a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás, más grafikai vagy
sokszorosító eljárás útján, vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve, a
fotóművészeti alkotás, újmédia-művek, a képző-, ipar-, illetve tervezőgrafikai alkotás, illetve
annak terve, a jelmez- és díszletterv, tervmakett, az ipari tervezőművészeti vagy más
alkalmazott művészeti alkotás, a számítógépes és digitális technikával készült alkotás, illetve
annak terve.

2. Jogok és kötelezettségek
(1) A szellemi alkotások létrehozásának rendjét, ütemét a szaktanár irányítja az adott szak
oktatási követelményeihez igazodva.
Munkájukban kötelesek a szaktanár útmutatásait és előírásait a legjobb tudásuk szerint
követni.
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A szellemi alkotások létrejöttét az iskola az alábbi eszközökkel segíti:
— szellemi hozzájárulás,
— szakmai tudás átadása az oktató, művésztanár, illetve műhelyvezető, táncpedagógus,
táncművész (mester, mesternő) részéről
— műtermi infrastruktúra és annak működtetése,
— az előállításhoz szükséges bizonyos anyagok.
A szaktantermek, műtermek és laborok használatának rendjét az iskola belső
műhelyszabályzatai határozzák meg igazgatói utasítás formájában. A diákok az iskola
műtermeit, szaktantermeit és laborjait, valamint az iskola infrastruktúráját és közösségi tereit
a tanórákon kívül külön igazgatói engedéllyel használhatják oktatási feladataik elvégzésére.
(Kérelmeket a 108-as irodában, a Művészeti Képzés Titkárságán lehet benyújtani.)
(2) A diák művészeti vagy művészetközvetítő képzése során, az oktatók közreműködésével és
tanulmányi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben létrejött bármely szellemi alkotására
az iskola igényt tarthat függetlenül attól, hogy a hallgató milyen mértékben használja saját
eszközeit.
Az iskola joga félévenként egy alkotást kiválasztani, amelyekre ténylegesen igényt tart, majd
ennek tényét a diák nevének feltüntetésével nyilatkozaton írásban rögzíteni köteles.
(3) A műhöz kapcsolódóan az iskola jogai: a birtoklás és a használat joga, többszörözés,
terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés, átdolgozás és kiállítás. A mű
használata során az iskola nevét, logóját fel kell feltüntetni.
(4) A diák joga a mű vonatkozásában a név feltüntetésének joga.
3. Nyilvántartás és felhasználás
(1) Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum (4031
Debrecen, Holló László sétány 6.) és a szakokon folyó minőségi szakmai munkát reprezentáló
alkotások a szak/iskola archívumába kerülnek. A szaktanár, szakvezető, igazgató, által bekért
diákalkotás az iskola archívumába, és/vagy annak elektronikus, digitális nyilvántartásába
kerül, amelyet a megbízott archívumkezelő kezel.
Az iskola archívumának nyilvántartását, valamint fotódokumentálását a szakarchívumok
adatainak összefogását a megbízott archívumkezelő végzi, akit az igazgató bíz meg, külön
megbízás alapján, mely tevékenységért külön juttatás nem illeti meg.
(2) A szellemi alkotások dokumentálásában a szaktanár és a hallgatók közösen segítséget
nyújtanak a szakarchívum megbízott kezelőjének úgy, hogy valamennyi, az iskolában
keletkezett szellemi alkotás katalogizálható legyen papíralapon és/vagy elektronikus, digitális
formában. A tanulmányok lezárását jelentő szakmai vizsgamunkákat, az adott szak
követelményeinek és archiválási rendjének megfelelően kell nyilvántartásba venni, illetve
archiválni. A vizsgamunka egésze az iskola archívumába kerül, az iskola tulajdona lesz.
(3) A mű Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum részére
történő átadása a nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulásnak minősül. A mű
visszavonására irányuló szerzői nyilatkozat esetén az iskolaköteles a hallgató nevének
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feltüntetését mellőzni. Mellőzni kell, ha a hallgató kifejezetten és írásban kéri (például
változtatással nem ért egyet).
(4) A tanulói jogviszony megszűnését követően a volt diák kérheti saját munkáinak
kikölcsönzését az archívumból az előírásnak megfelelően átadás-átvételi nyilatkozattal,
melynek tartalmaznia kell a kölcsönzés okát és célját, a kölcsönzés pontos idejét, a
visszaszolgáltatás pontos dátumát és módját, a kölcsönbe adó (megbízott iskolai
archívumkezelő vagy igazgató) és a kölcsönbe vevő (diák/volt diák) aláírását. A kitöltött
nyilatkozathoz csatolni kell azt az engedélyt, amely alapján a kölcsönzés létrejöhetett. A
nyilatkozatot az iskola az archiválási dokumentumok között kell tárolni és megőrizni.
(Kérelmeket a 108-as irodában, a Művészeti Képzés Titkárságán lehet benyújtani.)
(5) A műalkotást az iskolába vissza kell szállítani. Az iskola a tulajdonában lévő műveket –
szükség esetén külön megállapodás megkötésével – kikölcsönözheti vagy letétbe adhatja az
iskola művészeti igazgatóhelyettesének vagy igazgatójának írásbeli engedélyével.
(6) Az iskolában megismert táncművészeti alkotások, koreográfiák, egészének vagy
részleteinek felhasználása esetén az alkotó (oktató, koreográfus, művésztanár) írásos
engedélye szükséges.

XII.

MELLÉKLETEK:
-

2016-os kerettantervek + SZVK (1. számú melléklet)

-

2020-as kerettantervek általános bevezető (2. számú melléklet)

-

2020-as kerettantervek kiegészítve a helyi vonatkozásokkal az 1-2-3. számú
mellékletekben + programkövetelmények (3. számú melléklet)

-

központi programkimenetek (4. számú melléklet)
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

TÁNCOS II. (NÉPTÁNCOS szakirány)
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301
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KERETTANTERV
TÁNCOS II. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
NÉPTÁNCOS

I. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 09
A szakképesítés megnevezése: Táncos II.
Szakirány megnevezése: Néptáncos
Tanulmányi terület: Művészet
Iskolai rendszerű képzés esetén az évfolyamok száma: 2 év

II. Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12. és 5/13. évfolyamra
Táncos II. szakképesítés
(Néptáncos szakmairány)
Helyi szinten szakmai képzésre
fordítható minimum óraszám / hetente
Helyi szinten szakmai képzésre
fordítható minimum óraszám / évente

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

9

8

8

31

288

324

288

248

961

1148*

Az iskola pedagógiai programja alapján a
szakképzésre fordítható egyéb óraszámok
(ajánlás)

Összes képzési óra:
Testnevelés***
Heti, szabadon
felhasználható órakeret
40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok****
Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
maximum óraszám / hetente
A szakképesítésre
fordítható maximum
óraszám / évente

5/
13.
évfolyam

8

A szakképesítési minimum óraszám
összesen 9- 12. évfolyam:

Művészetek**

12.
évfolyam

0
2019

1
5

1
5

1
5

5

-

2

2

2

4

-

6

6

6

6

-

22

23

22

23

35

792

828

792

713

1085

A szakképesítési
minimum óraszám
összesen 9- 12. évfolyam:

3125*
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0

Összes képzési óra:

4210

*A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelenjenek meg a 9-12.
évfolyamokban.

** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a
szakmai óraszámra csoportosítható át.
*** Az előadóművészeti képzések tekintetében (Artista, Táncos) a heti 5 óra testnevelés
szakmai óraszámként is felhasználásra kerülhet.
**** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A „Heti órakeret a
művészeti képzési területen” és a „Heti órakeret” különbségének felhasználásáról az iskola a
pedagógiai programban rendelkezik.
III.

Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra
1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összóraszám

1148

961

2109

IV. A Táncos II. (Néptáncos szakirány) szakképesítés programkövetelmény modulja,
tantárgyai, témakörei
Néptánc
Tantárgyak megnevezése

Témakörök
Klasszikus balett alapjai I.
Klasszikus balett alapjai II.

Klasszikus balett

Klasszikus balett alapjainak elmélyítése I.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése II.
Klasszikus balett gyakorlat
A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncok világáig
Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig

Tánctörténet

A romantika másodvirágzásától az újítókig
20. század első felének táncélete
Kitekintés a 20. század második felének táncéletére
A vizsgatevékenység előkészítése
A magyar néprajz alapjai

Néprajz / táncfolklorisztika

Táncfolklorisztika alapismeretek
A magyar népi táji-történeti tagozódása
A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei
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A vizsgatevékenység előkészítése
Zeneismeret

Zeneelmélet- Zenetörténet
Népzene
Művészettörténeti és esztétikai alapfogalmak
Az őskor és az ókor művészetéről

Művészettörténet

A középkor művészetéről
Az újkor művészetéről
A jelenkor művészetéről
Egyensúly gyakorlatok

Molnár-technika

Forgáselőkészítő és forgás gyakorlatok
Ugrás előkészítés és ugrások
Kombinációk

Táncjelírás

A tánclejegyzés alapfogalmai és rendszere
A tánclejegyzés leolvasási gyakorlata
Kortárs moderntánc alapjai I.

Modern tánc

Kortárs moderntánc alapjai II.
Kortárs moderntánc alapjai III.

Társastánc
Repertoár
Előadó- művészeti gyakorlat

Latin és standard táncok alapjai
Divattáncok alapjai
Műsor összeállítási gyakorlat
Jelmez és kellékhasználati gyakorlat
A képzés során tanult koreográfiák gyakorlása és bemutatása
Jelmez és kellékhasználati gyakorlat
Tánctechnikai képzés, készség- és képességfejlesztés
A Nyugati dialektus táncai

Néptánc

A Középső Táncdialektus táncai
A Keleti táncdialektus táncai
Más népek táncai

Színészmesterség

Komplex készség,- képességfejlesztés
Színészmesterség, testbeszéd és színpadi mozgás
Nyelvtani rendszerezés I.

Szakmai idegen nyelv

Nyelvtani rendszerezés II.
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
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A
Néptánc
megnevezésű
programkövetelmény modul tantárgyai, témakörei
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1. Klasszikus balett tantárgy
1.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett tanításának célja, a Vaganova metodika szerint, hogy a növendék a képességek,
a készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítja alapfokon a klasszikus balett
mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő szinten alkalmazni tudja. A tananyag
betanításának a tempóját, illetve az ütemezését mindig az adott évfolyam adottságai és képességei
határozzák meg. Célszerű a zenei kísérethez a megadott metronóm számokat követni és betartani.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1.
Klasszikus balett alapjai I.
- A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás kidolgozása, a földön és 45fokon
- A rúd- és középgyakorlatok talpon végezve.
- Az ugrástechnika megalapozása
- A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva ezzel a
növendékek elemi koordinációs készségét
1.3.2.
Klasszikus balett alapjai II.
- A kis és nagy pózok bevezetése rúdnál és középen
- Az elemelt lábhelyzeteket középen is tanítjuk. Nehezedő egyensúlyhelyzetek és több
mozgáselemet tartalmazó lépések bevezetése
- Megjelennek a két lábról egy lábra érkező ugrások
1.3.3.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése I.
- Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított gyakorlatok
továbbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a rúdnál. A féltalpra emelkedés
kidolgozása, illetve a relevé-vel végzett gyakorlatok dinamikájának a megismerése
- A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a nagy
pózok elsajátítása
- A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása
1.3.4.
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése II.
- Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal rúdnál
- Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en dehors és en dedans 1
fordulattal
- Megjelennek a ¼ és ½ fordulatos ugrások
1.3.5.
Klasszikus balett gyakorlat
- Az állóképesség fejlesztése az izomerő növelése., ezt szolgálják a demi plié-relevé-s, tour lent
és en tournant gyakorlatok. Nagy ugrások és az entrechat-k tanítása nagy figyelmet igényel.
Fontos az előadásmód fejlesztése, a helyes és tiszta kivitelezés, a koordináció. Az egyes
gyakorlatok különböző sajátosságú dinamikájának gyakorlása elengedhetetlen.
Rúdgyakorlatok
- A már megismert pózokat összekötjük egy gyakorlaton belül.
Fondu 90 fokon
Fondu 90 fokon tombéval előre és hátra
Frappé és double frappé demi plié-relevével előre, oldalra, hátra és pózokban
Rond de jambe en l’air demi plié-relevével
Grand rond 45 fokon demi plié-relevével és demi pliében
Grand rond 90 fokon, féltalpon
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Relevé lent és developpé pózokban plié-relevével
Grand battement jeté lábmegtartással előre, oldalra, hátra és pózokban
Balance helyzetek féltalpon, nagy pózokban
Középgyakorlatok:
Fouetté 45 fokon, talpon en dehors, en dedans
Relevé lent pózokban demi plié-relevével
Allongé pózok
Tour lent nagy pózokban és passé helyzetben
Temps lié 90fokon talpon és féltalpon.
Grand battement jeté lábmegtartással irányokban, pózokban
Tour-ok
Tour sur le cou de pied II., IV. és V. pozícióból 1 tourral IV. pozíciba érkezve, en dehors és en
dedans
Tour posé en dehors, en dedans és váltakozva
Emboité sauté en tournant diagonálban
Allegro
Temps levé sauté I., II., IV. és V. pozícióban, changement volé
Pas emboité, emboité sauté
Egyes kis ugrásokat teljes (1) fordulattal is gyakoroltatjuk
Pas de chat olasz- és spanyol formák
Temps levé sauté 45 és 90 fokon (színpadi forma)
Pas failli
Grand assemblé előre, oldalra, hátra és pózokban
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózokban is
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban
Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
-A korábban tanult anyag állandó ismétlése, fejlesztése, precizitásának javítása, különböző
kombinációk és etűdök tanulása. Egy-egy kombinációba különböző típusú elemeket is
elhelyezünk (pl. forgások, díszítő- és kötőelemek adagióban, allegroban). A klasszikus balett
előadásmódjának sajátosságaira különösen nagy hangsúlyt fektetünk. Megtanítjuk az eddig
tanult diagonál forgásokat körben is. Bővítjük a díszítő- és összekötő lépések körét, használatuk
lehetőségeit.
Tour-ok
Tour degagé diagonálban és körben
Tour tirebouchonne középen és diagonálban, sorozatban is
Allegro
Pas courru
Échappé battu
Entrechat quatre
Entrechat royal
Assemblé battu
Brisé
Cabriole 90 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban
Jeté entrelacé
Grand fouetté sauté
Grand jeté croisé- és effacé pózokban
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem (tanműhely)
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2. Bevezetés a tánctörténetbe tantárgy
2.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok legfontosabb eseményeit, szemléletét,
táncainak stílusát, meghatározó alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát. Legyen rálátása a
fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására. Tánctörténeti ismereteit képes
legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni, valamint általános művészet- és zenetörténeti
ismeretekkel összekapcsolni. Fejlessze a tanuló ízlését, tánc- és színházművészet iránti
érdeklődését, szeretetét, nyitottságát.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a történelem, magyar irodalom, művészet- és zenetörténet, valamint az
előadó művészeti gyakorlat tantárgyhoz.
2.3. Témakörök
2.3.1.
A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakai
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, felöleli a nagy ókori civilizációkról
fennmaradt, tánccal kapcsolatos ismereteket és elvezet az európai, korai középkor keresztény
kultuszának terjedésétől a reneszánsz kori itáliai táncmesterekig.
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
a tánctörténet forrásai
a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
ősi mozdulatábrázolások
mágikus szertartások
Az ókori birodalmak táncélete
India táncművészete: hindu tánckönyvek, táncok fajtái, mudrák
görög táncművészet: néptáncok, drámai táncok
római táncművészet: pantomim
Középkor
a kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma
misztériumjátékok
danse macabre
lovagi kultúra és táncformái
nemesi és paraszti táncok különválása
Reneszánsz
maestro di ballók (Domenico da Ferrara, Cesare Negri)
Thoinot Arbeau: Orchésographie
A magyar táncélet a reneszánsz korában
Mátyás reneszánsz udvara
2.3.2.

Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig

Ez az egység a színpadi táncművészet kialakulásáról szól a barokk korszaktól kezdődően a
felvilágosodáson és a romantikus baletteken keresztül a reformkori magyar táncéletig
bezárva.
Barokk táncművészet a reprezentáció jegyében
udvari balett
XIV. Lajos, a Napkirály
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Beauchamps, Lully, Moliére
Académie Royale de Danse

A felvilágosodás hatása a táncművészetre
Jean-Georges Noverre életútja és művészete
Noverre reformtörekvései: a cselekményes balett, dramaturgia, díszlet, jelmez,
pantomim és tánc összekapcsolása
Levelek a táncról és a balettekről
Noverre követői, Viganó coreodrammája
A romantikus balett
- a romantika mint stílusteremtő korszak
a romantikus balettek tartalmi és formai elemei
a Taglioni-dinasztia (Filippo, Marie) és a Szilfid
nemzeti romantika, karaktertáncok
Fanny Elssler
Perrot, Grisi és a Giselle
Bournonville
Carlo Blasis és a táncpedagógia
a késő romantika: Saint-Léon és a Coppélia
A magyar táncélet az Operaház megnyitáság
A 18. századi magyar táncélet
Esterházy esték
Reformkori magyar táncélet
reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok és balerinák
a Magyar Királyi Operaház balettegyüttese az intézmény megnyílásakor

2.3.3.

A romantika másodvirágzásától az újítókig

A téma felöleli a nagy, orosz klasszikus baletteket Marius Petipa művészetétől kezdődően,
keresztül vezet az Orosz Balett újításain a szabadtánc és a moderntánc európai és Amerikai
Egyesült Államokbeli képviselőinek művészetéig.
Orosz klasszika
– Petipa balettjei
– Csajkovszkij zenéje
– klasszikus virtuozitás
Gyagilev és az Orosz Balett
– orosz szezonok Párizsban
– Fokin alkotói újításai
– Sztravinszkij szerepe
– kapcsolat avantgárd művészekkel, komplex előadások
– Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei
– Massine és Nizsinszka jelentősége
– Gyagilev hagyatéka
George Balanchine és a neoklasszikus balett
- Balanchine pályafutása
- fontosabb művei
- a neoklasszikus formanyelv
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a szimfonikus balett fogalma

Az újítók megjelenése a táncművészetben
– Szabadtánc mozgalom az Amerikai Egyesült Államokban - Isadora Duncan
A moderntánc kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban
– Martha Graham
– José Limón
Új színpadi törekvések Európában
– Emile-Jaques Dalcroze
– Lábán Rudolf
– Kurt Jooss
– Mary Wigman
Magyar mozdulatművészet kialakulása
– Madzsar Alice
– Dienes Valéria
– Szentpál Olga
2.3.4.

A XX. század első felének táncélete

A témakör sorra veszi a magyar néptánc amatőr és professzionális színtereit, bemutatja a
néptáncmozgalom jelentőségét, a hivatásos néptáncegyütteseket, a néptánc mozgalom
jelentőségét és a magyar hivatásos balettegyüttesek történetét, a hazai táncélet fejlődését.
Néptánc mozgalmak és hivatásos néptánc együttesek Magyarországon
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása
– néptáncok az Operaház színpadán
Együttesek:
– Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttese
– Magyar Állami Népi Együttes
– Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Művészegyüttese
– Duna Művészegyüttes
Koreográfusok:
– Molnár István
– Rábai Miklós
– Szabó Iván
Néptánc mozgalmak:
– Gyöngyösbokréta
Az operaház balettegyüttesének és a vidéki magyar balettegyütteseknek a története
– Nicola Guerra
– külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
– Jan Cieplinski
– Nádasi Ferenc
– Harangozó Gyula
Szegedi Balettegyüttes
– Lőrinc György
– Imre Zoltán
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Az operaház balettegyüttesének és a vidéki magyar balettegyütteseknek a története
– Nicola Guerra
– külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
– Jan Cieplinski
– Nádasi Ferenc
– Harangozó Gyula
Szegedi Balettegyüttes
– Lőrinc György
– Imre Zoltán
2.3.5.

Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században

A témakör áttekinti a 20. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind hazai, mind
nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is.
Pécsi Balett
Az együttes létrejöttének háttere
Az együttes alkotói szemlélete
Eck Imre, Tóth Sándor
Győri Balett
Az együttes létrejöttének háttere
Markó Iván
Koreográfiák
Szegedi Kortárs Balett
Juronics Tamás
Kiemelkedő néptáncalkotók és táncházmozgalom
Tímár Sándor
Kricskovics Antal
Novák Ferenc
Szigeti Károly
Györgyfalvai Katalin
Foltin Jolán
Zsuráfszki Zoltán
Magyar Állami Operaház
- Seregi László művészete
Európai alkotók a 20. század második felében
- Maurice Béjart, Jiří Kylián művészete
- Ailey és a dzsessztánc; musicalek; Cunningham és a posztmodern tánc az USA-ban
- a nouvelle danse hulláma Franciaországban
- magyar kortárs táncművészet
- táncfilmek
2.3.6.
A vizsgatevékenység előkészítése
E témakör rendszerezi az eddig megszerzett tánctörténeti ismereteket és felkészíti a tanulókat
a vizsgatevékenységre.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem
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3. Néprajz/Táncfolklorisztika tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
A táncfolklorisztika, illetve a hozzá kapcsolódó néprajzi alapismeretek tantárgy célja és feladata
az, hogy a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított néptáncmotívikát a növendékek területileg ill.
népcsoportok szerint tudják csoportosítani, valamint ismerjék meg néptáncaik fejlődéstörténetét,
típusait.
A növendékek ismerjék meg a néptánccal kapcsolatos népművészeti műfajokat, népszokásokat, az
ünnepköröket!
Az elmélet és a gyakorlat képe együttesen alakítsa ki azt a tudást, amit a tradíció korszerű
értelmezésében a néptánc jelent.
A jelölt ismerje:- a néprajz fogalmát, történetét, irányzatait, a népművészeti műfajokat, különös
tekintettel, a néptánccal kapcsolatosokra- a magyar nép táji-történeti tagozódását- ünnepköreinket,
azok szokásvilágát- táncdialektusaink jellemzőit, táncait- táncaink történeti rétegződését
A jelölt legyen képes táncfolklorisztikai, illetve néprajzi alapismereteit alkalmazni
tánctevékenysége során.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Minden a néptánccal kapcsolatos tantárgy szoros kapcsolatban van ezzel a tárggyal, hiszen a példák
és a gyakorlatok anyagainak beazonosítása, rendszerbehelyezése e tantárgy segítségével történik.
E tárgy alkotja azt a keretet, mely a néptánc tantárgyat a hozzá kapcsolódó egyéb tantárgyakkal
keretbe foglalja, annak minden témakörével kapcsolatban van.
Mindezek mellett a tantárgy kacsolatban van a népzenével, tánctörténettel, ill. a történelem,
valamint a magyar irodalom tantárggyal is.
3.3. Témakörök
3.3.1.
A magyar néprajz alapjai
A néprajz értelmezése, részterületei
Alapvető néprajzi kiadványok
Legjelentősebb táncfolkloristáink, ill. alapvető táncfolklorisztikai kiadványok
Etnogenezis, kultúránk helye Európában, életterünk
Magyarság a Kárpát-medence nagy,- és kistájain
Nép, paraszti tánc - néptánc
Ünnepköreink, s azok szokásvilága.
Az emberi élet nagy fordulóihoz fűződő szokások (születés, házasság, halál) táncos elemei
A magyar népt táji-történeti tagozódásásnak okai
A magyarsággal együttélő nemzetiségeink
A határokon túli magyarság Európában
3.3.2.
Táncfolklorisztikai alapismeretek
Táncfolklorisztika a néprajztudományban
A falu táncélete
A tánc hagyományozódása
Táncalkalmak
Táncrendezés
Táncillem - táncszók
Táncrend
Népélet - néptánc
A magyar néptánc rendszerezési lehetőségei, Martin György és Pesovár Ernő rendszere alapján
Alapvető táncfolklorisztikai szakkönyvek, lexikonok
Általános ismeretek a folklór egyéb műfajairól
A néptánc szerepe a közéletben
3.3.3.

A magyar nép táji – történeti tagozódása
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Kósa László-Filep Antal műveltségbeli különbségeken alapuló csoportosítása:
etnográfiai (néprajzi) csoportok
etnokulturális csoportok
táji csoportok
A Kárpát-medencében élő magyarság nagytájainak megismerése:
Dunántúl
Alföld
Felföld
Erdély (Moldva, Bukovina)
A Kárpát– medencében élő magyarság tánc szempontjából nevezetes kistájai, etnográfiai, táji
csoportjai.
3.3.4.
A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei
Pesovár Ernő kronologikus csoportosítása
A régi réteg táncai (régi stílusú táncok):
– körtáncok
– fegyvertáncok, eszközös pásztortáncok,
– régi férfitáncok (ugrós – legényesek)
– régi páros táncok (ugrós páros, küzdő karakterű páros, forgós-forgatós páros
Az új réteg táncai (új stílusú táncok):
– verbunk (szóló-kötött)
– csárdás (páros-hármas- kör)
Martin György táncdialektusai
1. Nyugati v. Dunai táncdialektus
2. Középső v. Tiszai táncdialektus
3. Keleti v. Erdélyi táncdialektus
3.3.5.
A vizsgatevékenység előkészítése
A 9-12. évfolyamon tanultak ismétlése
A néprajzi és a táncfolklorisztikai ismeretek rendszerezése
A hiányosságok pótlása
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységéhez szükséges témakörök összegzése
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységének imitálása
A vizsgán használandó vagy használható segédanyagok (könyvek, albumok, tárgyak, térképek,
stb) számbavétele
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és vizuális eszközökkel, projektorral felszerelt szaktanterem
4. Zeneismeret tantárgy
4.1. A tantárgy tanításának célja
A zeneismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók korábban megszerzett ismereteit tovább
bővítse, rendszerezze és tudatosítsa.
Alakítsa ízlésüket, világítson rá a zene és mozgás összehangolásának lehetőségeire. Alapvető zenei
ismerete nélkül nem képzelhető el tudatos, professzionális táncos. Ezért fontos, hogy a tanulók a
modulban elsajátítottakat beépítsék gyakorlati munkájukba. Ismereteik kiegészülve történelmi,
irodalmi, képzőművészeti tanulmányaikkal megfelelő kultúrtörténeti tájékozottságot nyújtanak
számukra.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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A zeneismeret órákon tanultak minden gyakorlati tárgyhoz kapcsolhatóak, ill. a magyar irodalom,
történelem és művészettörténet tantárgyak tananyagtartalmihoz kapcsolódhat.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Zeneelmélet – Zenetörténet 1
A jelölt ismerje:
- az egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőit
- a különböző műfajokat az adott stíluskorszakokon belül, az egyes
műfajok előadó apparátusát
- a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra való hatását
- a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
- a zene alkotóelemeit
- a zenei hang tulajdonságait
- az énekhang fajtáit
- a különböző hangeffektusokat, hangszereket
- a különböző ritmusképleteket, ütemfajtákat
- a zenei szakkifejezéseket
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és igényüket
a zeneirodalom alkotásainak megismerésére és befogadására.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zenei készségfejlesztés
a klasszikus zene ritmusképleteinek és ütemfajtáinak megismerése és gyakorlása
jellegzetes klasszikus tématípusok éneklése, memorizálása
ritmusdiktálás, dallam visszaéneklés
az elméleti anyag ritmusainak ismerete, gyakorlása
a tanult zenetörténeti korszakokból dallamok éneklése, memorizálása
különleges dallam és ritmusképletek megismerése és gyakorlása
Zeneelméleti – zenetörténeti alapismeretek
a zenei anyag belső tagolódásának és építkezésének megfigyeltetése, felismertetése
a zenei azonosság, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
variáció megismertetése a magyar népzenei anyag segítségével
az énekhang fajtái
a klasszikus zene formaalkotó elemei
klasszikus periódus, két és háromtagúság,
triós forma, variáció, szonátaforma, rondó forma
a klasszikus műfajok: szonáta, szimfónia, nyitány, versenymű, oratórium, opera
a klasszikus kor tánczenéje
reneszánsz kor hangszeres és vokális zenéje
a reneszánsz tánczene /pavane, gagliarde, saltarello/
a barokk kor zenéje, jellemzői
a barokk kor divatos táncai
a romantikus zene legfőbb stílusjegyei
a legjellemzőbb romantikus műfajok egy-egy kiemelkedő szerző művein keresztül
a kor divatos táncai (mazurka, polonéz, keringő, palotás, verbunk)
a XX. század zenei irányzatainak megismerése a kor kiemelkedő zeneszerzőinek
művein keresztül

4.3.2.
Népzene 2
A néptáncos szakmai képzettség megszerzésében nagy szerepe van a népzene általános és
regionális ismeretének, mely a néptánc igényes gyakorlatához elengedhetetlenül szükséges.
Az egyéni és csoportos éneklés megszerettetése, egy közösséghez, néphez való tartozás
érzésének erősítése a népdalokon keresztül.
Ismertesse meg a tanulókkal:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a népdalok tájegységenkénti megoszlását
a különböző előadásmódokat, stílusokat
a népdalok csoportosításának rendszerező elveit, szempontjait
a népzenekutatók, gyűjtők munkásságát
a népi hangszereket
a népi zenekarok felépítését, területi különbözőségét
az eredeti anyagok /”adatközlők”/ segítségével a népi éneklési módot
a népdalcsokor szerkesztésének lehetőségeit, elveit, szabályait
a népdalelemzés szempontjait
az instrumentális népzene alapjait, a kontrakíséret és a tánc összefüggéseit.

Alakítsa ki a növendékekben, hogy a népzenei sajátosságok, fontos jellemzők alapján
felismerjék egy-egy adott népdal hovatartozását, tájegységhez, tánctípushoz való kötődését
A magyar népzenekutatás rövid történetének, ill. legjelentősebb népzenekutatóink
bemutatásának gyakorlati prezentációja
A népdal, a népzene fogalma
A népzene sajátosságai, jelentősége
Magyarság a zenében
Népzene, néptánc összefüggései
Kik az adatközlők, népi énekesek, népzenészek?
A népzenekutatás története, jeles alakjai
Népzenei dialektusterületek
Lajta László
Vikár Béla
Kodály Zoltán
Bartók Béla
A népi éneklés technikájának gyakorlása
A népdalelemzés szempontjai:
– szerkezet
– kadencia
– ambitus
– dallamvonal
– metria
– ritmika
– pódia, stb.
A népi éneklés technikájának gyakorlata:
– ráhangolódás
– légzéstechnika
– hangképzés
– előadásmód, díszítési lehetőségek
– tempótartás
– partnerhez, zenéhez való igazodás
Népzenei előadásmódok:
– parlando
– rubato
– parlando-rubato
– giusto
– poco rubato
– quasi giusto
– giusto sillabic
A néptánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata
A népdalok osztályozása.
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Népzenei dialektusterületek
Általános zenei alapismeretek átismétlése:
– Ritmus, ritmusfajták, ritmizálás, ütem, metrum, ütembeosztás, ütemfajták, tempó
– Zenei hang, hangközök, hangsorok
– Előjegyzések, módosító jelek
– Kottaolvasás: 1# , 1b-ig
A Dunai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok
– sárközi, rábaközi, somogyi, nyugati-palóc, kalocsai népdalok, polgári eredetű táncok
dallami
A Tiszai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok
– Gömöri, szatmári, nyírségi, dél-alföldi népdalok, polgári eredetű táncok dallami
Az Erdélyi táncdialektushoz tartozó népdalok
– székelyföldi, kalotaszegi, széki, mezőségi, gyimesi, Maros-menti, polgári eredetű
táncok dallami
A gyermekdalok általános zenei jellemzői
A sirató stílus és jelentősége
Pentaton, kvintváltó stílus, a páva dallamcsalád
A proporciós eljárás lényege és továbbélése a népdalokban és a táncdallamokban
Az augmentáció fogalma, jelentősége
Népi hangszerek, hangszer együttesek játékgyakorlatának megismerése
Egyetlen hangszer: duda, tekerő, citera
Zenekarok: duda+hegedű(általános)
tekerő + klarinét (Dél-Alföld)
klarinét + dob (román)
furulya + koboz (Moldva)
hegedű + ütőgordon (Gyimes)
A hangszerek és zenekarok hangzásvilágának ismerete, jellemzőik
Kíséretmódok: dűvő, esztam
A hangszeres zene összetevői a kontra tükrében: a dűvő és az esztám fajtái, meghatározottságai
Parasztbandák, cigányzenekarok
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Audió és video berendezéssel, hangosítással, internettel felszerelt szaktanterem
5. Művészettörténet tantárgy
5.1. A tantárgy tanításának célja
A művészettörténet magába foglalja az egyetemes művészettörténet korszakait az őskortól
napjainkig, valamint a hazai művészet folyamatát, kezdetektől a jelenig. A tantárgy mintegy keretét
és integrációját adja annak az egészben való látás és tudás kialakításának, mely a tánc- és
zenetörténeti ismeretekben való elmélyülést szolgálja, ezáltal válik tejessé a növendékek szakmai
műveltsége.
A jelölt ismerje:
- a művészettörténet fő stíluskorszakainak egyedi sajátosságait az egyes időszakok
szellemiségébe ágyazottan a műalkotásokban rejlő gondolatiság, a művészeti üzenet
lényegét, ennek összefüggéseit az adott kor természetszemléletével, hitvilágával,
társadalmi körülményeivel
- a művészeti alapfogalmakat
- az alapvető esztétikai kategóriákat, törvényeket, az alkotás és befogadás folyamatát
- kezdetektől napjainkig született jelentősebb alkotásokat, művészeti eredményeket
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A tanulók legyenek képesek:
- egy adott korszak, művészeti terület keretein belül az értékek közül önállóan választani és
azt szakterületükön hasznosítani a műalkotásokat értelmezni és ismereteiket alkalmazni.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Néprajz, zeneismeret, néptánc, magyar irodalom, történelem. A mûvészettörténeti ismeretek
kiegészülve történelmi, irodalomtörténeti, esztétika történeti, természettudományos és szakmai
ismeretekkel biztosítják az adott életkori szinthez igazodó kultúrtörténeti tájékozottságot.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Művészettörténeti és esztétikai alapfogalmak
- művészeti ágak (egymásra hatásuk, osztályozásuk stb.)
- műfajok (a műfajok osztályozása, differenciálódása)
- művészeti technikák (festészeti, grafikai, szobrászati, intermediális)
- stílus (stíluskutatás módszerei)
- művészettörténeti módszerek
A mûvészeti “megismerés” alapvetõ problémái, (objektív, szubjektív), a mûvészi visszatükrözés
lényege, módszerei, fajtái.
5.3.2.
Az őskor és az ókor művészetéről 2
Őskor mûvészete
Az õsember élete; kultúrtörténeti háttér. Animizmus, totemizmus, hasonlósági mágia.
Mozgásábrázolás és a kompozíció problémái.
Az õsközösségi társadalom mûvészetének “összmûvészeti” jellege: (mozgás, zene, látvány,
képzõmûvészet egysége)
Ókori kultúrák
Mezopotámia, a két folyam völgyének kultúrája
A vallás és mitológia, az írásbeliség jelentősége.
Sumér birodalom kultúrája: mitológia, az első várostelepülések (Ur, Gilgames eposz stb.)
Egyiptom
A Nílus-völgy természeti körülményei, életmód és társadalom.
Az egyiptomi birodalom mûvészettörténetének kronológikus bemutatása röviden.
Prehellén kultúrák
Az Égeikum kultúrája: Kréta, Mykene, Tyryus, Trója
A görög kultúra világa
Archiakus kor:
– a templomtípus kialakulása
– Kurosz és Küré Istenszobor típus jellegzetességei
– a geometrikus vázatípus
Klasszikus kor:
– a klasszikus görög templomtípus kialakulása, fajtái
– a dór, az ión és a korinthoszi oszloprend jellemzõi
– a klasszikus idõszak szobrászata
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Hellenisztikus kor:
– a hellenizmus szobrászata és építészete
– a hellenisztikus festészet és mozaikmûvészet
Római művészet
–
–
–
–
–

Az Etruszk kultúra összefoglalása. /építészet, szobrászat/
Római építészet; újítások: a boltív, a boltozat, a kupola.
új közösségi épülettípusok és a római villa felépítése /bazilika, fórum, therma, theatrum,
amfitheatrum, aquaduct, viaduct, stb./
magyarországi római emlékek bemutatása
új szobrászati mûfajok kialakulása: köztéri szobrok, lovasszobrok, egyedi és
pszichologizáló portrészobrászat, dombormûszobrászat.

Ókeresztény bizánci művészet
Az Ószövetség és az Újszövetség felépítése, rövid egyháztörténet.
Ókeresztény építészet: katakombák mûvészete, korai faragványok.
A népvándorlási népek művészete
–
–
–

5.3.3.

Ír-kelta, germán, viking, avar, hun, szkíta stb. emlékanyag bemutatása.
Sajátosságok: szalagos-indás díszítés, horror vacui díszítési módszer, organikus
kifejezésmód.
Magyar honfoglaláskori tárgykultúra bemutatása.
A középkor művészetéről

A romantika művészete
Preromanika idõszaka: korai szerzetesrendek szerepe
Egyházi és világi építészet a X-XII. század Európájában
– kódexmûvészet
A magyarországi romanika építészetének, épületdíszítõ plasztikájának és festészeti emlékeinek
megismertetése
A gótika művészete
A katolikus egyház megújhodása. A XII. században és a XIII. század elején alapított új
szerzetesrendek szerepe az építészet megújhodásában
“Ille de France” szerepe, a gótikus boltozás és alaprajzi változások
– kapuzatdíszítő plasztika szerepe
– belső térhatás: vertikalitás, üvegablak
Magyarországi gótika legszebb emlékei
– erdélyi és felvidéki gótikus építészet és a szárnyasoltárfestészet
A reneszánsz művészete
Társadalmi, gazdasági és vallási viszonyok a XIII-XVI. század Itáliájában.
Városállamok, humanizmus, antikvitás-tisztelet, zene, költészet.
Trecento:
– Az elsõ reneszánsz mûvész: Giotto munkássága
Quattrocento:
– A mûvészetek központja: Firenze szellemi élete
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– Az egyházi és világi építészet egyensúlya.
– A festészet nagyjai: Massaccio, Fra Angelico, Pierro della Francesca, Mantegna stb.
Cinquecento
– Leonardo da Vinci a “ homo universale”
– Michelangelo mûvészete
– Raffaello mûvészetének bemutatása
Mátyás és a magyar reneszánsz
– Palotaépítészet /Visegrád, Buda, Nyék/
– Corvinák és az udvari szobrászat és festészet
5.3.4.
Az újkor művészetéről 4
A barokk mûvészete
A római katolicizmus megújulása /jezsuitizmus/
Mûvészetek az érzelmi ráhatás szolgálatában
Róma megújuló szakrális építészete
Világi építészet: a barokk kastély és a park mûvészete
Közterek és a városkép /Bernini/
A festészet új feladatai és módszerei: antik mitológia és bibliai témavilág
A magyar barokk építészete, szobrászata és festészete
kastélyépítészet és templomépítészet
a magyar barokk festészet
A rokokó művészete
Mûvészi érzékenység, nyugtalanság
Rokokó belsõ tér – egzotikumok
Klasszicizmus
A felvilágosodás eszmeköre, felélénkülõ érdeklõdés az antik kultúra és mûvészet iránt.
/Winkelmann/
Építészet: Az antikvitás formavilágának adaptálása az egyházi és világi középítkezésekben
/Új középülettípusok: múzeumok, színházak/
Festészet: antik témák és a történelmi festészet kezdete: David, Goya
Szobrászat: hûvös ünnepélyesség: Thorwaldsen, Canova
Magyar klasszicizmus
Építészet: Pollack, Hild, Zitterbach, Péchy életmûve
Festészet, szobrászat: Markó, Barabás, Ferenczy I
Romantika
Történelmi háttér: forradalmak, szabadságharcok. A tárdadalom és a mûvészetek fokozatos
elkülönülése. Szubjektívizmus.
Historizmus és eklektika a magyar építészetben.
A magyar nemzeti romantika festészete: Madarász, Székely, Kovács, Wagner stb.
Impresszionizmus
A modernizmus kezdete, a festészet “forradalma”
A látvány elsõségére épülõ ábrázolásmód
Manet, Monet és Renoir mûvészetének hasonlóságai és különbözõségei
Magyar impresszionista törekvések:
A barbizoniak, Nagybánya, Paál, Szinyei, Szolnok stb.
Szecesszió
Új világlátás, új anyagok, új technikák, új életérzés
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A nagy magányosok: Csontváry és Gulácsy szimbolizmusa
A klasszikus avantgarde “izmusai”
Kubizmus, expresszionizmus és a Fauves-ok, az orosz és az olasz futurizmus, szuprematizmusrayonizmus, a Bauhaus, a Dadaizmus és a Szürrealizmus és a Metafizikus festészet bemutatása
a mellékelt táblázat összefüggései alapján.
5.3.5.
A jelenkor művészetéről
Neoavantgárd és posztmodern tendenciák a XX. század második felében
– Absztrakt expresszionizmus
– Tudományos és technicista irányzatok
Op Art, Kinetikus és Mobil mûvészet, Videoinstalláció
–

Pop Art és rokonjelenségei
Az ellenkultúra; az amerikai és az európai ifjúsági, zenei és irodalmi mozgalmak
ismertetése.

–
–

Új realizmus
Eseménymûvészetek
Akció, Happening, Performansz, Body Art

–

Posztmodern tendenciák
Újvad festészet, Heftige malerei, Új szenzibilitás, Transzavantgarde, Graffiti

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, szakkönyvekkel felszerelt szaktanterem.
6. Molnár- technika tantárgy
6.1. A tantárgy tanításának célja
A Molnár –technika tanításának a célja az, hogy a növendék egyéb, kiegészítő módszerek
segítségével is meg tudja ismerni a testét, ill. az autentikus néptánctól eltérő mozgásokkal tud
testtudatot, egyensúlyérzéket és kondíciót fejleszteni. Napjaink előadó művészeti tevékenységéhez
elengedhetetlenül fontos, hogy a táncművészek más technikákból szerzett többlettudással
rendelkezzenek. A technika megismerésével nemcsak a mozgáskultúra fejlődik, hanem a látásmód,
művészeti szemléletmód is szélesedik.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Klasszikus balett, néptánc, előadó-művészeti gyakorlat, repertoár gyakorlat, testnevelés
6.3. Témakörök
6.3.1.
Egyensúlygyakorlatok
– séta
– lassú séta és variációi
– lassú séta szintváltásokkal
–
–
–
–

Forgás előkészítő és forgás gyakorlatok
forgástechnika rávezető gyakorlatok
forgás előkészítő gyakorlatok
forgásgyakorlatok ugrások nélkül
a témakör részletes kifejtése

–
–

Ugrás előkészítés és ugrások
ugrások helyben
küstörgők

6.3.2.

6.3.3.
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–
–
–
–

ollók
cifrák forgással
ugrások haladással
a témakör részletes kifejtése

6.3.4.
Kombinációk
Az előző témakörökből összeállított, a tanulócsoport képességeihez igazított feladat együttes,
mely fokozatosan emelkedő nehézségű gyakorlatokat tartalmaz. Terjedelmük ne haladja meg a
62 ütemet.
Ezen kombinációk tartalmazhatják egy-egy témakör összefűzött elemeit, ill. az összes
témakörökből kiragadott, egymáshoz köthető gyakorlatokat is.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem.
7. Táncjelírás tantárgy
7.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a mozdulatelemzés, ill. a tánclejegyzés /Laban
tánclejegyzés/ alapfogalmait, ill. a megszerzett ismereteik segítségével képesek legyenek a
lejegyzett motívumok, folyamatok reprodukálására.
Ismertesse meg a tanulókkal:
– a mozdulatelemzés alapfogalmait, összefüggéseit
– a tánclejegyzés alapfogalmait
– a tánclejegyzés rendszerét
– a tánclejegyzés olvasásának technikáját
Alakítsa ki a tanulókban:
– az önkontrollon alapuló tudatosságot
– a lejegyzés áttekintésének /egészben látásának/ képességét
– a lejegyzés reprodukálásának igényét
Fejlessze a tanulók:
– motívumismeretét a leolvasott lejegyzésekkel
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
E tárgy bizonyos fogalmait, elemeit a klasszikus balett tantárgyak tanításakor is használhatjuk, de
praktikus kapcsolata igazán a néptánccal van! Az e tárgy tanulása során szerzett ismeretek ugyanis
lehetővé teszik a néptáncos számára az eddig kevéssé ismert és használt leírásból való
táncreprodukálást, tanulást.
7.3. Témakörök
7.3.1.
A tánclejegyzés alapfogalmai és rendszere
Alapfogalmak
– vonalrendszer
– irányok
Mozdulat- és helyzettípusok jelölése
Kiegészítő jelek
– kapocs, kapcsolójel
– ismétlőjelek
– távolság csökkenése-növelése
– hajlítás-feszítés
– lábfej részei
– pozíciójelek
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–

dinamikai jelek

7.3.2.
A tánclejegyzés leolvasási gyakorlata
Az előző témakörben tanultak alapján a Laban tánclejegyző rendszer megismerése,
rendszerének, technikájának beazonosítása, gyakorlati tevékenység során.
Leolvasási gyakorlatok az előző témakörökben megszerzett ismeretek felhasználásával.
Az ugrósok táncleírásból történő rekonstruálása.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem (tanműhely)
8. Moderntánc tantárgy
8.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánc- technikai gyakorlatsorok megtanításával a
komplex táncművészeti ismeretek elérése. Az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan
szerkesztett gyakorlat és mozdulatsorai. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók,
diagonális gyakorlatok fejlesszék az izomzatot, a testtudatot, izolációs technika révén a
koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a verbális és non-verbális kommunikációs
készséget és a memóriát. A tanulók ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival,
és speciális gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Klasszikus balett, testnevelés, zeneismeret, művészettörténet.
8.3. Témakörök
8.3.1.
Kortárs-moderntánc alapjai I.
A központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése.
– Adott technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.
– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.
– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.
– A térhasználati képesség, készség kialakítása.
– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása.
8.3.2.
Kortárs-moderntánc alapjai II.2
A témakör feladata az ismeretbővítés, a kortárs-moderntánc speciális gyakorlataival, adott
technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
Fejlesztési feladatok
– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.
– Az új tréning gyakorlatok elsajátítása.
– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár
létrehozása.
– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.
– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja
által
Bázisgyakorlatok
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop mozgáslehetőségét maximálisan
kihasználva.
Középgyakorlatok
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A kortárs-moderntánc speciális gyakorlatai. Plié, Relevé, Battement tendu parallel és en dehors,
Passé parallel és en dehors, Degagé, Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző
irányokban, Flat back, Developpé, Enveloppé, Grand battement gyakorlatok.
Izolációs gyakorlatok
A fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva. Térbeosztás:
térirányok
Összekötő lépések
Ugrások
– Két lábról–két lábra
– Két lábról–egy lábra
– Egy lábról–egy lábra
8.3.3.
Kortárs-moderntánc alapjai III.
A témakör feladata a bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók, diagonális gyakorlatok
tovább fejlesztése, ez által a testtudat, izolációs technika révén a koordináció, a ritmusérzék, a
mozgás szótár, a verbális és non-verbális kommunikációs készség és a memória fejlesztése. A
tanulók az előző témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben összeállított
gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt lassabb, majd
gyorsabb tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok, forgások és a
különböző szintek használata kap nagy hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
– az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai
– a különböző forgás lehetőségek
– a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben elmozdulva
Bemelegítő gyakorlatsor:
Az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával
Középgyakorlatok:
Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé, Hajlások, döntések
pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back, Developpé álló
helyzetben, Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.
Izoláció
A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton áthaladva és
a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
– Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
– Pas de bourrée
– Triplet
Forgás gyakorlatok:
Helyben és térben elmozdulva
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem
9. Társastánc tantárgy
9.1. A tantárgy tanításának célja
A jelöltek táncos magatartásának új kívánalmak szerinti fejlesztése. A tánc újabb mûfajával való
megismerkedés, illetve alapvetõ ismeretek megszerzése e témakörbõl. A néptánc illetve a
társastáncok kapcsolatainak és egymásra való hatásainak meg-ismerése.
A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal:
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–
–
–
–
–

a társastánc választott műfajainak egyszerű lépésanyagát
a helyes járást, tartást
a különböző ritmikai etűdöket, szabályos – szabálytalan formákat, térbeli mozgásokat
nemzeti táncokat
a társastánc és a néptánc kapcsolatát

Alakítsa ki:
– a rendszeres, természetes, fegyelmezett munka igényét
– az önálló táncos munkára való alkalmasságot
Fejlessze:
– a növendék fizikai és technikai képességeit
– stílusérzékét
– mozgásmemóriáját, mozgáskoordinációját
– a tánc iránti szeretetét
– igényességet saját teljesítményével szemben
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Néptánc, tánctörténet, zeneismeret, klasszikus balett, előadó-művészeti gyakorlat, testnevelés.
9.3. Témakörök
9.3.1.
Latin és standard táncok alapjai
A XIX. század táncai:
– bécsi keringő
– a század húszas éveinek táncai: angol keringõ, foxtrott, tangó, swing, charleston
Néhány európai nemzet táncainak megismertetése a tanulókkal:
– spanyol, orosz, cseh, lengyel táncok alapvetõ lépéseinek, motívumainak
Latin-amerikai népek táncai:
– szamba, rumba, cha cha cha, mambó, salsa, paso doble
– alapvető lépéseinek, motívumainak elsajátítása.
Egyszerű sorozatok, koreográfiák megtanulása.
Divattáncok alapjai
– street-dance
– boogie-woogie
– blues
– rock and roll
Egyszerű sorozatok, koreográfiák megtanulása.

9.3.2.

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Parkettás borítású táncterem, vagy ha nincs, akkor táncterem, balett-terem
10. Repertoár gyakorlat tantárgy
10.1.
A tantárgy tanításának célja
A Repertoár gyakorlat tantárgy tanításának célja az, lehetővé tegye, hogy a próbatermi munka
eredményeként megjelenő készségeket, képességeket a növendékeke koreográfiákban, előadások,
műsorok formájában összegezzék, ezzel megteremtődik a lehetősége a jövőbeli szakmájuk
gyakorlásának.
Ismerjék meg a jelmezek, díszletek, kellékek gyors és pontos, szakszerű használatát, tegyenek
gyakorlatot azok kezelésében. A növendékek szerezzenek rutint a vizsgatevékenység színpadi
vizsgarésze előtt az ilyen típusú vizsgafeladatokkal kapcsolatosan.
Alakuljon ki a növendékekben az a rövid,- közép és hosszú távú memória, ami képessé teszi őket
a különböző terjedelmű darabok színvonalas bemutatására.
Szilárduljon meg a képzés végére a folyamatos koncentráció képessége a koreográfia ismeret
területén is.
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E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett diplomával is tanítható.
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is. Ezek ütemezéséről az oktatás
végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján.
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is lehetnek. Ezek ütemezéséről az
oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ez a tárgy a néptánc tantárggyal és annak minden témakörével és óraszámával áll kapcsolatban,
hiszen az évközi munkát összegző koreográfiák, ill. a nyári gyakorlaton gyakorolt művek is e
tantárgy tanítása közben jönnek létre.
A néptáncon kívül ugyanilyen közvetlenül kapcsolódó tantárgy az össze témakörével és
óraszámaival a Színészmesterség gyakorlata tantárgy is.
Természetesen a más táncműfajokból készült etűdök, koreográfiák gyakorlására is feladata lehet e
tantárgy.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Műsor összeállítási gyakorlat
Elsősorban a néptánc tantárgynál felsorolt tananyagtartalmakból a néprajzi, folklorisztikai
hitelességet megőrizve a pedagógusok alkotói szabadságát megőrizve a képzés pillanatnyi
állapotának megfelelő számú koreográfiák, etűdök készüljenek, s gyakoroltassanak,
készüljenek belőlük műsorok a próbatermi körülmények között.
A képzés során, a más táncműfajok tanulása közben létrejött koreográfiákat, etűdöket is a
repertoáron lehet tartani, gyakoroltatni, igény szerint felhasználni.
E tantárgy keretei között van arra lehetőség, hogy a tananyagtartalomban megjelölt táncokon
kívül más táncokból is szülessenek alkotások
10.3.2.
Jelmez és kellékhasználati gyakorlat
A műsor hiba nélküli teljesítéséhez a növendékek a próbateremben tanulja meg a gyors, pontos,
igényes öltözködést, ill. a kellékekkel való biztonságos és művészi bánásmódot.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem (tanműhely), házi színpad
11. Előadó-művészeti gyakorlat tantárgy
11.1.
A tantárgy tanításának célja
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is lehetnek. Ezek ütemezéséről
az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján.
Az Előadóművészi gyakorlat tantárgy tanításának célja az, hogy a próbatermi munka
eredményeként megjelenő készségeket, képességeket a növendékeke koreográfiák, előadások,
műsorok formájában gyakorolhassák, színpadi körülmények között, ezzel mintegy felkészüljenek
jövőbeni szakmájukra.
A növendékek ismerjék meg a színház világát, gyakorlati tevékenység közben szembesüljenek a
színpad törvényeivel.
Ismerjék meg a jelmezek, díszletek, kellékek gyors és pontos, szakszerű használatát, tegyenek
gyakorlatot azok kezelésében.
A növendéke szerezzenek színpadi rutint a vizsga színpadi vizsgarésze előtt az ilyen típusú
vizsgafeladatokkal kapcsolatosan.
Alakuljon ki a növendékekben az egyén, a kis,- és a nagycsoport közötti együttműködés képessége,
legyenek egymással empatikusak, toleránsak a színpadon.
Alakuljon ki a növendékekben az a rövid,- közép és hosszú távú memória, ami képessé teszi őket
a különböző terjedelmű darabok, színpadi művek, műsorok színvonalas bemutatására.
Szilárduljon meg a képzés végére a folyamatos koncentráció képessége a színpadi tevékenységben
is.
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E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett diplomával is tanítható.
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is. Ezek ütemezéséről az oktatás
végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Mivel a képzés színpadi szakemberek képzéséről szól, e tantárgy mintegy gyakorlati összegzése az
összes elméleti és gyakorlati tantárgynak, hiszen az ott tanult ismeretek valamilyen formában
megjelennek a színpadi produkciókban.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
A képzés során tanult koreográfiák gyakorlása és bemutatása
A néptánc tantárgynál felsorolt tananyagtartalmakból a néprajzi, folklorisztikai hitelességet
megőrizve a pedagógusok alkotói szabadságát megőrizve a képzés pillanatnyi állapotának
megfelelő számú koreográfiák, etűdök készüljenek, s gyakoroltassanak, adassanak elő.
Mindezeken túl az új törekvéseknek megfelelően a táncszínházi koreográfiák gyakorlását és
előadását is el kell végezni. Ezeket a koreográfiákat vagy a táncszínházi műfajban ismert és
elismert alkotóktól kell megszerezni, vagy a táncpedagógusok állítják össze.
Készülhetnek tehát, pl.: sárközi, gömöri, rábaközi, székelyföldi, táncszínházi, stb., ill. más
népek táncaiból is koreográfiák, melyek rövidebb-hosszabb műsorokban szerepelve elősegítik
a megfelelő színpadi, előadóművészi képesség fejlődését, kialakulását.
A képzés során, a más táncműfajok tanulása közben létrejött koreográfiákat, etűdöket is a
repertoáron lehet tartani, s igény szerint bemutatni.
E tantárgy keretei között van arra lehetőség, hogy a tananyagtartalomban megjelölt táncokon
kívül más táncokból is szülessenek alkotások.
11.3.2.
Jelmez és kellékhasználati gyakorlat
A műsor hiba nélküli teljesítéséhez a növendékek itt tanulják meg a gyors, pontos, igényes
öltözködést, ill. a kellékekkel való biztonságos és művészi bánásmódot.
A témakör részletes kifejtése
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Táncterem, házi színpad, jól felszerelt jelmez,- és kelléktár.
12. Néptánc tantárgy
12.1.
A tantárgy tanításának célja
A néptánc a táncművészet egyik legőszintébb, legtermészetesebb, legrégibb műfaja, minden
mozgásos művészet motivikája visszavezethető ezen ősi nyelvezetre. A néptánc népi nemzeti
kultúránk megértésének, megőrzésének közérthető formája, mely közérthetősége miatt más népek
számára is könnyen befogadható, így a kultúrák közeledését is szolgálja.
A néptánc tantárgy tanításának célja az, hogy a tanulók anyanyelvi szinten sajátítsák el a néptánc
nyelvezetét. A tanulók legyenek képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát, amit
előadásukban éreztetni is tudnak.
A tanulók a képzés során ismerjék meg a magyar nép, nemzetiségeink, s néhány környező nép
táncait. A tanultakat stílusosan, nagy átéléssel tudják alkalmazni koreográfiákban és improvizáció
körben is. Legyenek képesek a táncszínházi törekvések szellemében készült alkotásokban is
közreműködni.
Alakítsa ki a tanulókban:
– a magyar, nemzetiségeink, környező népek néptáncai iránti érdeklődést
– olyan technikai és előadói felkészültséget, melyen a növendékek őszintén, természetesen
tudnak megnyilatkozni a néptánc nyelvezetén,
– a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
– csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
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–
–

igényességet a munkában, előadásokon,
tiszteletet a műfaj , ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt

Fejlessze a tanulók:
– fizikai és pszichés állóképességét,
– technikai ismereteiket,
– a koordinált, ritmikus mozgásosságot
– térlátásukat, helyzetfelismerésüket
– előadókészségét
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is.
Ezek ütemezéséről az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi
tapasztalatai alapján.
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.
E tárgyat az osztatlan képzésben szerzett diplomával is lehet tanítani.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A néptánc tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a néprajz, táncfolklorisztika, népzene,
gyermekjátékok tantárgyakkal.
– Táncfolklorisztikai alapismeretek
– A magyar nép táji-történeti tagozódása
– A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei
– A népi éneklés technikájának gyakorlata
– A tánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata
A szakmai önállóság megtartása érdekében a szakképzés 9-13. évfolyamának aspektusában lettek
meghatározva a témakörök óraszámai, ezzel adva lehetőséget a tananyagtartalmaknak és az
óraszámoknak a helyi tapasztalatok, hagyományok szerinti variálhatóságára
E tárgy szoros kapcsolatban áll a Repertoár gyakorlat és az Előadó művészeti gyakorlat című
tárgyakkal, hiszen az itt készült koreográfiák, tanult táncanyagok is részei lehetnek a repertoár
összeállításának, ill. annak színpadi bemutatásának
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Tánctechnikai képzés, készség,- képesség fejlesztés
Minden évfolyamon, minden néptánc foglalkozáson tánctechnikai képzést kell tartani, ez a
tréning része.
A feladat fontosságára való tekintettel azonban szükséges a 9. és a 13. évfolyamon további
technikai képzést ráépíteni a standardra. Az alapozás miatt a 9. évfolyamon, míg a 13.
évfolyamon a sikeres színpadi vizsga elősegítése a cél.
A tánctechnikai képzés terjedjen ki a:
– gimnasztika – rendgyakorlatok
– speciális gyakorlatok (ugrások, forgások, hajlítások, izolálás,
– mozgás- és ritmusmemória , mozgáskoordináció stb.)
– ritmika – plasztika - dinamika
– táncos nyelv
– daltanulás
– koreográfiai gyakorlat területeire.
12.3.2.
A Nyugati dialektus táncai
Sárközi táncok
– ugrós, verbunk
– karikázó
– lassú és friss csárdás
– eszközös táncok
Rábaközi táncok
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– verbunk és dús
– lassú csárdás
– friss csárdás
Somogyi táncok
– ugrós
– karikázó
– lassú és friss csárdás
– eszközös
Kalocsai táncok
– fércelő
– mars
– lassú és friss csárdás
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően.
12.3.3.
A Középső Táncdialektus táncai
Gömöri táncok
– karikázó
– verbunk
– páros verbunk
– lassú és friss csárdás, körcsárdás
Szatmári táncok
– magyar verbunk
– lassú és friss csárdás, körcsárdás
– botoló
Dél-alföldi táncok
– oláhos
– lassú csárdás
– friss csárdás
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően
12.3.4.
A Keleti táncdialektus tánca
Székelyföldi táncok
– verbunk
– forgatós
– jártatós – lassú csárdás
– szöktetős – friss csárdás
Maros-menti táncok
– kapcsos
– pontozó
– szegényes
– forduló
– szökős
Mezőségi táncok
– sűrű és ritka legényes
– magyar
– akasztós
– csárdás
– szökős
– sűrű csárdás
– korcsos
Kalotaszegi táncok
– legényes
– verbunk
– csárdás
– szapora
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Gyimesi táncok
– féloláhos
– verbunk
– kettős jártatója és sírülője
– lassú és sebes magyaros
– héjszák
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően
12.3.5.
–
–
–
–

Más népek táncai
Bihar v. Arad megyei román táncok v.
Magyarországi román táncok (Elek v. Méhkerék) v.
Magyarországi cigány táncok v.
Erdélyi cigánytáncok

12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett- terem, táncterem (tanműhely, házi színpad)
13. Színészmesterség tantárgy
13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tánc speciális kifejezési eszközein túlmenően a leendő táncosnak mutassa meg azt az utat,
amelynek végig gyaloglása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a jó mester-emberből /a felkészült
táncosból/ művész váljon, esélyt adjon az egyénnek arra, hogy éljen a színpadon, hiszen minden
előadó-művészet igazi titka ez.
Sajátítsa el a színművészet alapeszközeit /beszéd, testbeszéd/. Tiszta beszédével és kifejező, helyes
mozgásával tanulja meg gondolatait, érzelmeit világosan, szépen és pontosan megfogalmazni.
Ismerje meg a legkülönfélébb színpadi karaktereket.
Tárgy és helyzet improvizációs gyakorlatok révén fejlessze rögtönzési képességét, erősítse
lélekjelenlétét a színpadon.
Térben és időben tanuljon meg biztonságosan mozogni, tudjon eligazodni különféle
élethelyzetekben.
Fejlessze asszociációs képességét.
Képes legyen figyelmét hosszú ideig koncentrálni és irányítani saját akarata szerint.
Fejlődjön kapcsolatteremtő képessége a környezetével.
Emlékezőképessége és fantáziája magas fokon fejlődjön.
Ismerkedjen meg a színpadtechnika legfontosabb elemeivel, a különféle színházi mesterségekkel.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A színház magába foglalja szinte az összes művészeti tevékenységet, hiszen
hatásmechanizmusának szolgálatába állítja a zenét, a képzőművészetet, az irodalmat, a
kézművességet, a táncot és természetesen a szerepvállalást, amely mindent eldöntő szerepet fog
játszani a személyiségformálásban.
Mindegyik előadó-művészeti formára - így a táncra is - érvényesek és kötelezőek a színpad
törvényei, a táncosnak is ismernie kell az alapvető színészi eszközöket.
A színjátékoktatás segíteni fogja az összes szakmai tantárgy előadói megjelenítését.
A tárgy jellege miatt a legszorosabb kapcsolatban az Előadó művészi gyakorlat, Repertoár
gyakorlat tantárggyal és annak minden témakörével, óraszámával van.
13.3.
13.3.1.
Látás
–
–
–
Hallás:

Témakörök
Komplex készség,- képességfejlesztés
színek felismerése, megkülönböztetése és azok különféle társítása
térbeli tárgyak megfigyelése, utánzása
élőlények mozgásának megfigyelése, utánzása
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– különböző hangok felismerése, megkülönböztetése
– az emberi hang sokszínűsége
– a beszéd képessége
Tapintás:
– térérzékelés és tájékozódás
– személyek felismerése tapintás révén
– tárgyak és személyek valamilyen tapintási benyomás szerinti csoportosítása
Szaglás:
– szubjektív szagérzékelés
– térbeli tájékozódás szagérzékelés alapján
Ízlelés:
– ízek felismerése
– szubjektív ízérzékelés
Memória- és fantáziafejlesztés
Ritmusérzék fejlesztése
Térbeli tájékozódás csiszolása, finomítása
A figyelem összpontosítása és irányítása
– saját test felfedezése, megismerése
/különböző testrészek, izmok együttes és önálló mozgása/
– a feszítés és lazítás technikája
/görcsök feloldása, az alkotásra kész test felkészítése/
– játékos koncentrációs gyakorlatok
– partnerérzékelés
– a bizalom fejlesztése önmagával és partnerekkel szemben
A kapcsolat
– mimika, pantomika, tekintet, gesztusok
Beszédtechnika
– a helyes légzés technikája
– beszédgimnasztika
– a hangadás
– a kiejtés
– a hangsúly, hanglejtés
– a ritmus
– a szünet
– a beszédstílus
– a színpadi beszéd
– a beszédhibák
– a hangszínek
– a hangerő
– a koncentráció
– a rádió és a televízió hangja
– mikrofon előtt
– a lámpaláz
Művészi beszéd
– összetett beszédgyakorlatok
– beszédes helyzetgyakorlatok
– a versmondás
– a prózamondás
– vers, mese és próza az audiovizuális médiában
13.3.2.
Színészmesterség, testbeszéd és színpadi mozgás
Színészmesterség
– tárgy- és helyzetimprovizációk
– önismereti és személyiségfejlesztő játékok
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

koncentrációs játékok
érzékelést fejlesztő és készségfejlesztő játékok
karakter- és jellemábrázolás
bizalom- és fantáziafejlesztő játékok
empátiát erősítő tréning
interakciós, kapcsolatteremtő játékok
dramatizálás
jelenetek
színházi próbák
színházi előadás

Testbeszéd, színpadi mozgás
– a mimika
– a gesztusok
– viselkedési formák
– a test fizikai gátlásainak leküzdése
– a test legparányibb mozgásának tudatosítása
– uralkodás a test izmai fölött
/bemelegítések, állás, járás, megindulás, megállás, lazítás,
feszítés, tempótartás, tempóváltoztatás, leülés, felállás, esések,
karakterjárások, botlás, ájulás, tárgyak kezelése, összeütközés,
verekedés, pofon, leszúrás, stb. .../
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem, tanműhely, házi színpad

14. Szakmai idegen nyelv
14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún
eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés
történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a
legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen
használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes
legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze,
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illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi
magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
14.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód,
illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező)
használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és
pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő
lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy
munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó
kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a
kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások
birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre
relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és
lehetőségekről.
14.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető
társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy
adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen
nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek
(az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a
két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
– személyes bemutatkozás
– a munka világa
– napi tevékenységek, aktivitás
– lakás, ház
– utazás,
– étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
14.3.4.
Munkavállalói szókincs
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után
lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten
szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára
vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések
kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
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14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem,
hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik.

9.

10.
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11.

12.

5./13.

A
szakképz
és
9-13. o.
összes
óraszáma

1. számú melléklet
A szakmai követelményhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Összesen

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

144

576

144

612

144

576

93

527

341

744
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Összesen
Szakmai idegen nyelv

720
0

756
0

0

720
0

0

620
0

0

1085
0

124

0

124

Nyelvtani rendszerezés 1

16

16

Nyelvtani rendszerezés 2

16

16

Nyelvi készségfejlesztés

46

46

Munkavállalói szókincs

46

46

Klasszikus balett

0

Klasszikus balett alapjai I.

144

0

144

0

108

0

93

0

144
144

144

Klasszikus balett alapjainak
elmélyítése I.

108

108

Klasszikus balett alapjainak
elmélyítése II.

93

93

Klasszikus balett gyakorlat

A tánc keletkezésétől a
reneszánsz táncok világáig
Az udvari balett
kialakulásától a reformkori
magyar táncéletig
A romantika
másodvirágzásától az újítókig

72
72

0

582
144

Klasszikus balett alapjai II.

Tánctörténet

93

72

0

72

0

62

0

62

10

93

93

0

340
82

62

12
60

20. század első felének
táncélete

74
16
46

76
10

56

Kitekintés a 20. század
második felének táncéletére

28

28

A vizsgatevékenység
előkészítése

24

24
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Néprajz/táncfolklorisztika

36

A magyar néprajz alapjai

36

0

36

0

36

0

31

0

0

36

36

A magyar nép táji-történeti
tagozódása

36

36

A magyar nép táncainak
csoportosítási lehetőségei

31

31

A vizsgatevékenység
előkészítése

62

Zeneismeret

36

Zeneelmélet-Zenetörténet

36

0

36

0

36

0

0

31

0

62
31

36
36
0

0

170
72

Népzene
0

201
36

Táncfolklorisztikai
alapismeretek

Művészettörténet

62

0

0

31
0

0

0

31

31

98

0

31

Művészettörténeti és esztétikai
alapfogalmak

3

4

Az őskor és az ókor
művészetéről

5

6

A középkor művészetéről

7

8

Az újkor művészetéről

9

10

A jelenkor művészetéről

7

8

Molnár-technika

31

31

Egyensúly gyakorlatok

6

6

Forgáselőkészítő és forgás
gyakorlatok

10

10

Ugrás előkészítés és ugrások

10

10

Kombinációk

5

5

0

62

Táncjelírás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

A tánclejegyzés alapfogalmai és
rendszere

40

40

A tánclejegyzés leolvasási
gyakorlata

22

22

Moderntánc

0

Kortárs moderntánc alapjai I.

36

0

36

0

36

0

31

36

36

72
31

0

36

170
36

Kortárs moderntánc alapjai III.

Latin és standard táncok alapjai

0

36

Kortárs moderntánc alapjai II.

Társastánc

31

0

36

36
36

Divattáncok alapjai
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0

36

0

31

0

31

62

31

170

24

20

20

136

12

11

11

34

Repertoár

62

62

Műsor összeállítási gyakorlat

46

46

Jelmez és kellékhasználati
gyakorlat

16

16

124

232

124

224

Előadó-művészeti gyakorlat

0

0

0

36

A képzés során tanult
koreográfiák gyakorlása és
bemutatása

28

Jelmez és kellékhasználati
gyakorlat

8

Néptánc

0

288

0

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

8
0

288

0

324

0

310

0

279

1489

Tánctechnikai képzés, készség,és képesség fejlesztés

72

72

68

54

31

297

A Nyugati táncdialektus táncai

108

108

80

(80)*

62

358

A Középső táncdialektus táncai

108

108

(80)*

80

176

176

A Keleti táncdialektus táncai

296

Más népek táncai
Színészmesterség
Komplex készség,képességfejlesztés
Dramatikus játékok (szöveggel,
hanggal, tárggyal, zenével,
mozgással, tánccal)
Színházelmélet, dramaturgiai
ismeretek

0

36

0

36

0

72

0

31

0

93

445

93

93

62

237

12

8

8

4

4

36

12

10

10

4

6

42

5

14

6

15

40

Rögtönzés, saját történetek
feldolgozása

6

8

20

6

12

52

Színészmesterség, testbeszéd és
színpadi mozgás

6

5

20

11

25

67

* A helyi speciális viszonyok miatt (humánerőforrás, tanterem, diákok száma, nemek aránya,
egyéb) az évfolyamok gyakorlati oktatása párhuzamosan folyik, ezért az egyes kerettantervi
témakörök felváltva jelennek meg a helyi pedagógiai programban.
**
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2. számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak szabadon felhasználható
óraszámaira vonatkozó rendelkezés indoklása:

Táncos II. szakképesítés
(Néptáncos szakmairány)

9.
évfolyam

Helyi szinten szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / hetente
Helyi szinten szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / évente
A szakképesítési minimum
összesen 9- 12. évfolyam:

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

5/13.
évfolyam

8

9

8

8

31

288

324

288

248

961

óraszám

1148

A képzési minimum óraszám összesen

0

2109

9-13. évfolyam:
1

1

1

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

-

Heti, szabadon
felhasználható órakeret

2

2

2

3

-

40 órás időkeretig
felhasználható óraszámok

4

4

4

4

-

A szakmai képzésre fordított szabadon
felhasználható óraszámok összesen /
hetente

12

12

12

12

-

A szakmai képzésre fordított szabadon
felhasználható óraszámok összesen /
évente

432

432

432

372

A szakképzésre fordított
szabadon felhasználható
óraszámok

Művészetek

A szakmai képzésre fordított szabadon
felhasználható óraszámok összesen

1668

A szabadon felhasználható 1668 órát a Táncos II. (Néptáncos szakirány) szakképesítés
programkövetelmény moduljaira, tantárgyaira fordítottuk, figyelembe véve a szakmai
szempontokat és nem utolsó sorban a tanulók terhelhetőségét.
A szabadon felhasználható órákat a Néptánc, a Klasszikus balett, a Tánctörténet, a
Néprajz/táncfolklorisztika, a Zeneismeret, a Művészettörténet, a Molnár-technika, a
Táncjelírás, a Moderntánc, a Társastánc, a Repertoár, az Előadó-művészeti gyakorlat és a
Színészmesterség tantárgyak között osztottuk el szem előtt tartva az előadó-művészeti képzés
és a szakirány sajátosságait, korábbi évek szakmai tapasztalatait.
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A szakmai tartalmak változásai a különböző tantárgyaknál

Moderntánc tantárgy
A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánc- technikai gyakorlatsorok megtanításával a
komplex táncművészeti ismeretek elérése. Az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan
szerkesztett gyakorlat és mozdulatsorai. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók,
diagonális gyakorlatok fejlesszék az izomzatot, a testtudatot, izolációs technika révén a
koordinációt, a ritmusérzéket, a mozgás szótárat, a verbális és non-verbális kommunikációs
készséget és a memóriát. A tanulók ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival,
és speciális gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
(E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani.)
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Klasszikus balett, testnevelés, zeneismeret, művészettörténet.

Témakörök:
1. Kortárs-moderntánc alapjai I.
A központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése.
– Adott technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.
–

Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.

–

A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.

–

A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.

–

A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.

–

A térhasználati képesség, készség kialakítása.

–

Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása.
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2. Kortárs-moderntánc alapjai II.2
A témakör feladata az ismeretbővítés, a kortárs-moderntánc speciális gyakorlataival,
adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
Fejlesztési feladatok
–

Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.

–

A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.

–

Az új tréning gyakorlatok elsajátítása.

–

A

testrészek

sokszínű

mozgáslehetőségeinek

kihasználása,

bővülő

mozgásrepertoár létrehozása.
–

A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.

–

A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok
kombinációja által

Bázisgyakorlatok
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop mozgáslehetőségét
maximálisan kihasználva.
Középgyakorlatok
A kortárs-moderntánc speciális gyakorlatai. Plié, Relevé, Battement tendu parallel és en
dehors, Passé parallel és en dehors, Degagé, Hajlások, döntések pozícióváltásokkal
különböző irányokban, Flat back, Developpé, Enveloppé, Grand battement gyakorlatok.
Izolációs gyakorlatok
A fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva.
Térbeosztás: térirányok
Összekötő lépések
Ugrások
–

Két lábról–két lábra

–

Két lábról–egy lábra

–

Egy lábról–egy lábra

3. Kortárs-moderntánc alapjai III.
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A témakör feladata a bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók, diagonális
gyakorlatok tovább fejlesztése, ez által a testtudat, izolációs technika révén a
koordináció, a ritmusérzék, a mozgás szótár, a verbális és non-verbális kommunikációs
készség és a memória fejlesztése. A tanulók az előző témakörök anyagát
kombinációkban, komplexebben összeállított gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt
helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt lassabb, majd gyorsabb tempóban is
alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok, forgások és a különböző szintek
használata kap nagy hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
–

az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai

–

a különböző forgás lehetőségek

–

a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben
elmozdulva

Bemelegítő gyakorlatsor:
Az

ízületek

átmozgatása

a

gerincoszlop

mozgáslehetőségeinek

maximális

felhasználásával
Középgyakorlatok:
Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé, Hajlások, döntések
pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back, Developpé álló
helyzetben, Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.
Izoláció
A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton
áthaladva és a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
–

Féltalpon és féltalpról lassan legördülve

–

Pas de bourrée

–

Triplet

Forgás gyakorlatok:
Helyben és térben elmozdulva

Megjegyzés:
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A moderntánc tantárgyon belül a megadott szempontokat figyelembe véve a 9.-10.
évfolyamon a klasszikus balett mozgásanyagára építve a modern táncórák anyagát az
Art jazz technika bázisgyakorlatai képezik. 11., 12. évfolyamon a tudatos
izomhasználatra (a testsúly és a lazított izmok használat), a sajátos dinamikai
megoldásokra, a tudatos energiahasználatra, a testtel harmóniában működő
légzéstechnika használatára, a testtudat minél magasabb szintű fejlesztésére helyezve a
hangsúlyt a modern táncórák anyagát a Limón technika bázisgyakorlatai alkotják. A
13. évfolyamon, a csoport felkészültségének, képességeiknek, és a felmerülő
hiányterületeknek megfelelően, a táncpedagógus döntése szerint szabadon választható
modern vagy kortárstánc technika (Graham, Európai modern, Horton, Cunningham,
különböző mix technikák, kortárstánc stb.) tanítása javasolt.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem

Társastánc tantárgy
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A tantárgy tanításának célja
A jelöltek táncos magatartásának új kívánalmak szerinti fejlesztése. A tánc újabb műfajával
való megismerkedés, illetve alapvető ismeretek megszerzése e témakörből. A néptánc
illetve a társastáncok kapcsolatainak és egymásra való hatásainak meg-ismerése.

A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal:
–

a társastánc választott műfajainak egyszerű lépésanyagát

–

a helyes járást, tartást

–

a különböző ritmikai etűdöket, szabályos – szabálytalan formákat, térbeli
mozgásokat

–

nemzeti táncokat

–

a társastánc és a néptánc kapcsolatát

Alakítsa ki:
–

a rendszeres, természetes, fegyelmezett munka igényét

–

az önálló táncos munkára való alkalmasságot

Fejlessze:
–

a növendék fizikai és technikai képességeit

–

stílusérzékét

–

mozgásmemóriáját, mozgáskoordinációját

–

a tánc iránti szeretetét

–

igényességet saját teljesítményével szemben

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Néptánc, tánctörténet, zeneismeret, klasszikus balett, előadó-művészeti gyakorlat,
testnevelés.

Témakörök:
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1. Latin és standard táncok alapjai
Latin-amerikai népek táncai, a Latin táncok:
–

Samba, Rumba, Cha-cha-cha, Paso doble, Jive

–

alapvető lépéseinek, motívumainak elsajátítása.

Standard táncok alapjai:
–

XIX. század tánca a Bécsi keringő

–

A XX. század húszas éveinek táncai:
Angol keringő, Foxtrott (Slow Fox), Tangó

–

alapvető lépéseinek, motívumainak elsajátítása.

Európai nemzetek táncainak alapjai:
Spanyol, orosz, cseh, lengyel táncok alapvető lépéseinek, motívumainak
megismertetése a tanulókkal
Egyszerű sorozatok, koreográfiák megtanulása.
2. Divattáncok alapjai
–

Salsa

–

Mambo

–

Argentin Tangó

–

Swing

–

Boogie-woogie

–

Charleston

–

Blues

–

Rock and roll

–

Street-dance

Egyszerű sorozatok, koreográfiák megtanulása.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Parkettás borítású táncterem, vagy ha nincs, akkor táncterem, balett-terem

Színészmesterség tantárgy
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A tantárgy tanításának célja:
A táncos/tanítvány


ismerje fel és fejlessze előadó-művészeti képességeit



sajátítsa el a színművészet alapeszközeit: beszéd, testbeszéd. Tiszta beszédével és
kifejező, helyes mozgásával tanulja meg gondolatait, érzelmeit pontosan és
kifejezően megfogalmazni



ismerje meg a különböző színpadi karakter jegyeket, azok megfogalmazási módját



tárgy és helyzet improvizációs gyakorlatok révén fejlessze rögtönzési képességét,
fejlődjön jelenléte egyes szituációs helyzetekben



ismerje meg, fedezze fel és alkalmazza a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait
és összefüggéseit



fejlessze asszociációs képességét



tudatosan irányítsa és összpontosítsa figyelmét a környezete jelenségeire, és
használja fel azokat dramatikus tevékenységeiben



értelmezze önmagát egyénként és a csoport részeként, a csoporton belüli
viszonyrendszerben betöltött helye szerint a csoportos játékok során



fejlessze tovább az együttműködés és a konszenzus kialakítására irányuló
gyakorlatát



ismerje meg és alkalmazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő
lehetőségeket



különböztesse meg és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat



saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban ismerje fel és azonosítsa a
dráma és a színház formanyelvi sajátosságait, különös tekintettel a tánc és mozgás
kifejező képességére



emlékezőképessége és fantáziája magas fokon fejlődjön



ismerkedjen meg a színpadtechnika legfontosabb elemeivel, a különféle színházi
mesterségekkel

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A színház magába foglalja szinte az összes művészeti tevékenységet, hiszen
hatásmechanizmusának alkalmazza a zenét, a képzőművészetet, az irodalmat, a
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kézművességet, a táncot és természetesen a szerepvállalást, amely szerepet fog játszani a
személyiségformálásban.
Mindegyik előadó-művészeti formára - így a táncra is - érvényesek és kötelezőek a
színpad törvényei, a táncosnak is ismernie kell az alapvető színészi eszközöket.
A színjátékoktatás segíteni fogja az összes szakmai tantárgy előadói megjelenítését.
A tárgy jellege miatt a legszorosabb kapcsolatban az Előadó művészi gyakorlat,
Repertoár gyakorlat tantárggyal és annak minden témakörével, óraszámával van.

Témakörök
1. Komplex készség,- képességfejlesztés
Látás
–

színek felismerése, megkülönböztetése és azok különféle társítása

–

térbeli tárgyak megfigyelése, utánzása

–

élőlények mozgásának megfigyelése, utánzása

Hallás:
–

különböző hangok felismerése, megkülönböztetése

–

az emberi hang sokszínűsége

–

a beszéd képessége

Tapintás:
–

térérzékelés és tájékozódás

–

személyek felismerése tapintás révén

–

tárgyak és személyek valamilyen tapintási benyomás szerinti csoportosítása

Szaglás:
–

szubjektív szagérzékelés

–

térbeli tájékozódás szagérzékelés alapján

Ízlelés:
–

ízek felismerése

–

szubjektív ízérzékelés

Memória- és fantáziafejlesztés
Ritmusérzék fejlesztése
Térbeli tájékozódás csiszolása, finomítása
A figyelem összpontosítása és irányítása
–

saját test felfedezése, megismerése
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/különböző testrészek, izmok együttes és önálló mozgása/
–

a feszítés és lazítás technikája

/görcsök feloldása, az alkotásra kész test felkészítése/
–

játékos koncentrációs gyakorlatok

–

partnerérzékelés

–

a bizalom fejlesztése önmagával és partnerekkel szemben

A kapcsolat
–

mimika, pantomim, tekintet, gesztusok

Beszédtechnika
–

a helyes légzés technikája

–

beszédgimnasztika

–

a hangadás

–

a kiejtés

–

a hangsúly, hanglejtés

–

a ritmus

–

a szünet

–

a beszédstílus

–

a színpadi beszéd

–

a beszédhibák

–

a hangszínek

–

a hangerő

–

a koncentráció

–

a rádió és a televízió hangja

–

mikrofon előtt

–

a lámpaláz

Művészi beszéd
–

összetett beszédgyakorlatok

–

beszédes helyzetgyakorlatok

–

a versmondás

–

a prózamondás

–

vers, mese és próza az audiovizuális médiában

2. Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, tárggyal, zenével, mozgással, tánccal)


csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok
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megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok



összetett szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl.
némajáték, számsorok, halandzsa)



szituációs játékok különféle eszközök felhasználásával (pl. tárgy, báb, zene, mozgás,
tánc)



a megjelenítés lehetőségei (pl. a szöveg és az akció szétválasztása, történetszínházi
és/vagy olvasószínházi technikák, a stílusváltás alkalmazása)



állóképek, szerepháló-építés, képsorozat a különböző viszonyrendszerek, szereplők
közötti kapcsolatok vizsgálatára



némajátékos jelenetek és/vagy kötött szövegű játékok és/vagy szöveges jelenetek egyes
érzelmek, élethelyzetek, problémák megjelenítésére



egy műalkotásban ábrázolt pillanathoz vezető, illetve annak folytatásaként kibontható
történetek variációinak bemutatása különböző dramatikus tevékenységekkel



adott művészeti ágakhoz tartozó műalkotások más művészeti ágakba történő adaptációja



a közös alkotás eredményeinek megbeszélése – kis- és nagycsoportos formákban
és/vagy dramatikus tevékenységekben

3. Színházelmélet, dramaturgiai ismeretek


a megjelenített helyzetek alkotóelemeinek, a feszültség forrásainak dramaturgiai
szempontú elemzése



hangulatok,

fogalmak,

érzések

megfogalmazása,

kifejezése

mozgásos

tevékenységekkel


dramatikus és mozgásos, táncos tevékenységek a konkrét és az absztrahált mozgás
megkülönböztetésére



megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és dramatikus,
mozgásos tevékenységekben



a vizsgált drámaszerkezetek megközelítése mozgásos tevékenységekkel



ismerkedés napjaink egyes világszínházi törekvéseivel kifejezetten a mozgás- és
táncszínházi előadásokra, különböző módszertanú tevékenységekkel



a műnemek keveredésének, átalakulásának vizsgálata kortárs színházi előadásokban
beszélgetéssel és/vagy dramatikus tevékenységekkel



látott színházi előadások elemző/értelmező/összehasonlító vizsgálata
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előadások

megközelítése

az

élmények

befogadását

elősegítő

dramatikus

tevékenységformákkal


a fontosabb színházi szakmák ismerete (a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus,
a koreográfus, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek)

4. Rögtönzés, saját történetek feldolgozása


mozgásos karaktertanulmányok megadott figurákra, helyzetekre különböző szervezési
módokkal



a spontán és az előkészített rögtönzések (adott zene, téma, mozgás vagy fogalom
alapján) lehetőségeinek és korlátainak tudatosítása



különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása a rögtönzések
során, fókuszban a mozgás jelentéstartalmai



tanulmány a nonverbális kommunikáció, a mozdulat, a térbeli elhelyezkedés és az idő
jelentéstartalmáról. A helyzetre, a partnerre, a saját figurára való visszajelzést kiváltó és
lehetővé tevő reflektív formák alkalmazása



saját történet lejegyzése, különféle narrációs technikák alkalmazása (a szereplő
önnarrációjának távolító hatása)



a szöveg dramatizálása (szituációkra bontás, dialógusok létrehozása, szólamokra
bontás, ritmizálás, visszhangzó felolvasás), mozgásba való transzformálása



szerkesztési gyakorlatok (pl. etűdökre bontás, kötött formák társítása)



a verbális megjelenés, jelentés nonverbálissá alakítása a konkrét jelentés absztrahálása.

5. Színészmesterség, testbeszéd és színpadi mozgás
Színészmesterség
–

tárgy- és helyzetimprovizációk

–

önismereti és személyiségfejlesztő játékok

–

koncentrációs játékok

–

érzékelést fejlesztő és készségfejlesztő játékok

–

karakter- és jellemábrázolás

–

bizalom- és fantáziafejlesztő játékok

–

empátiát erősítő tréning

–

interakciós, kapcsolatteremtő játékok

–

dramatizálás
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–

jelenetek

–

színházi próbák

–

színházi előadás

Testbeszéd, színpadi mozgás
–

a mimika

–

a gesztusok

–

viselkedési formák

–

a test fizikai gátlásainak leküzdése

–

a test legparányibb mozgásának tudatosítása

–

uralkodás a test izmai fölött

–

/bemelegítések, állás, járás, megindulás, megállás, lazítás,

–

feszítés, tempótartás, tempóváltoztatás, leülés, felállás, esések,

–

karakterjárások, botlás, ájulás, tárgyak kezelése, összeütközés,

–

verekedés, pofon, leszúrás, stb. .../

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, táncterem, tanműhely, házi színpad

3. számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Gyakorlati tantárgyak:

Az értékelés szempontjai:
- az
adott
évfolyam
tananyagának ismerete
- a tanult mozgásformák
önálló, tudatos plasztikus
végrehajtása
- a tudatos izomtevékenység,
izommunka, izomérzékelés
kialakulása
-a
mozgás
esztétikai
törvényszerűségeinek
ismerete és használata
- kreativitás a spontán, önálló
feladatmegoldásokban
- zenehasználat
tudatosságának mértéke

- röpdolgozatok (10-15 perces
lényegre
irányuló
kikérdezés: táncelméleti és
gyakorlati
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű
- kisebb
gyakorlati
tananyagrészekből
feladatmegoldás
(egyéni,
páros, csoportos)
- tananyagrész otthoni önálló
feldolgozása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók
- esszédolgozatok
- alkotások
létrehozása,
bemutatása
- projektek
- az év közben a szaktanár
bejelentett
gyakorlati
számonkérést tarthat az adott
témakör anyagából, amire a
tanuló osztályzatot kap.
- a tanulók évközi vizsgán
adnak számot tudásukról
különböző szakirányokban,
adott
évfolyamnak
megfelelően.
Az adott vizsga anyagát a
szaktanár állítja össze.
A bemutatás csoportosan
vagy adott esetben
egyénileg történik.
Az osztályzatokra a
szaktanár tesz javaslatot, a
bizottság szóbeli értékelés
után dönt a szakmai és az
előadó-művészeti
osztályzatokról.

Néptánc
Klasszikus balett
Moderntánc
Társastánc
Repertoár
Előadó-művészeti
gyakorlat
Molnár-technika
9-13. évfolyam

A tanuló ismerje:
-a
tanult
technika
mozgásanyagát és táncanyag
motívumkincsét
- a technika és táncanyag
stílusát, előadásmódját
-a
megfelelő
színpadi
magatartásmódot
Legyen képes:
-a
technika
elemeit,
gyakorlatait biztonsággal,
stílusosan,
harmonikusan
bemutatni
- a technika sajátosságainak
megfelelő
önálló
és
csoportos
etűdök,
kombinációk, koreográfiák
előadására
- stílusosan,
meggyőző
előadó-művészeti
megvalósítással a megtanult
etűdöket,
koreográfiákat
bemutatni
-a
koreográfiákban
megjelenő
karakterek
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Tantárgy:
Színészmesterség
9-13. évfolyam

művészi
kifejezésés
előadásmódjával azonosulni
és prezentálni
- a színházi működés elveit és
gyakorlatát alkalmazni
Értékelési szempontok:
A tanuló legyen képes:
- figyelme
tudatos
összpontosítására, fegyelmezett
feladatvégzésre,
- társai, önmaga és a felnőtt világ
érzékeny megfigyelésére,
-a
verbális,
vokális
és
nonverbális
kommunikációs
csatornák tudatos használatára,
- a bizalom átélésére, az empátiás
képesség működtetésére társas
helyzetekben,
- érzelmi emlékek felszínre
hozására és a szerepjátékokban
való kreatív alkalmazására,
- érzékeny kapcsolatteremtésre
és annak megtartására,
- tiszta és kifejező verbális és
gesztusnyelvi
megnyilatkozásokra,
- egyre
pontosabb
és
érzékletesebb
szerepjátékra
társaikkal és egyénileg,
- kreatív
dramatizálásra,
a
dramatizálás
alapvető
eszköztárának
önálló
alkalmazására,
- saját teste, mozgásai, illetve a
tér és a térben mozgó társak
differenciált
és
pontos
érzékelésére, a tér kreatív
használatára,
- egyre növekvő intenzitású,
tudatosságú
és
mélységű
részvételre a szerepjátékokban,
csoportos improvizációkban,
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Értékelés típusa:
-a
projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok
alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
gyakorlati
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló feldolgozása
- gyakorlati
feleletek,
beszámolók
- esszédolgozatok
- alkotások létrehozása
- esettanulmányok

- a megismert munkaformák
tudatos
és
kreatív
alkalmazására saját ötletei,
gondolatai
kidolgozásában,
illetve egy kötött drámai szöveg
megjelenítésének
előkészítésében.

A tanuló ismerje:
- saját teste lehetőségeit, illetve
érzékszervei hatékonyságát,
- a különböző verbális és
gesztusnyelvi
megnyilatkozásokat,
illetve
saját eszköztára ez irányú
fejlettségének mértékét,
- a különböző, szerepjátékokban
alkalmazható mozgásformákat,
illetve saját eszköztára ez
irányú fejlettségének mértékét,
-a
verbális,
vokális
és
nonverbális
kommunikációs
csatornák adta lehetőségeket,
használatuk lehetséges módjait,
- az empátiás képesség szerepét
társas
helyzetekben,
kortársaival és másokkal való
kapcsolatában,
- az érzelmi emlékezet szerepét,
alkalmazásának lehetőségeit a
szerepjátékokban,
- a kreatív dramatizálás alapvető
eszköztárát, a dramatizálás
egyes lépéseit,
- összetett művészi üzenetek
közlésének különböző anyag-,
tér- és mozgásformák, illetve a
szerepjáték lehetőségeit,
- a megismert munkaformák
tudatos
és
kreatív
alkalmazásának
lehetőségeit
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saját
ötletei,
gondolatai
kidolgozásában, illetve egy
kötött
drámai
szöveg
megjelenítésének
előkészítésében.
- Az értékelési szempontok az
adott évfolyamnak megfelelő
fejlettségi
szinten
értelmezhetők és értékelhetők.
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Tánctörténet

A tanuló ismerje:
-a
tánctörténet
és
művészettörténet
fő
stíluskorszakainak
egyedi
sajátosságait
az
egyes
időszakok
szellemiségébe
ágyazottan a műalkotásokban
rejlő
gondolatiság,
a
művészeti üzenet lényegét,
ennek összefüggéseit az adott
kor természetszemléletével,
hitvilágával,
társadalmi
körülményeivel
- a művészeti alapfogalmakat
- az
alapvető
esztétikai
kategóriákat, törvényeket, az
alkotás
és
befogadás
folyamatát
- kezdetektől
napjainkig
született
jelentősebb
alkotásokat,
művészeti
eredményeket

- felmérők - szummatív
értékelések (tanév elején,
tanév végén) az éves
ellenőrzési terv szerint
- témazáró
dolgozatok(számát, mennyiségét a
szakmai
tantervek
tartalmazzák). A témazáró
dolgozat egy témakör
anyagát öleli fel, két
feleletnek megfelelő súlyú
érdemjeggyel értékeljük. A
témazárók mindig írásbeli
számonkérések.
- tantárgyi feladatlapok (kisebb résztémát kérnek
számon)
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés:
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű,
érdemjeggyel
értékeljük
- órai
írásbeli
munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai
jegyzetkészítés
értékelése
-a
projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok
alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló
feldolgozása,
kiselőadás
készítése,
előadása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók

9-13. évfolyam
Művészettörténet
13. évfolyam

A tanulók legyenek képesek:
- egy adott korszak, művészeti
terület keretein belül az
értékek
közül
önállóan
választani
és
azt
szakterületükön hasznosítani
a műalkotásokat értelmezni és
ismereteiket alkalmazni.
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- feladatlapok
- esszédolgozatok
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Néprajz/táncfolklorisztika

A tanuló legyen képes:
- felmérők - szummatív
- a gyakorlati foglalkozásokon értékelések (tanév elején,
elsajátított néptáncmotivikát tanév végén) az éves
területileg
illetve ellenőrzési terv szerint
népcsoportok
szerinti - témazáró
dolgozatokcsoportosításra
(számát, mennyiségét a
- az elmélet és a gyakorlat szakmai
tantervek
alapján a tradíció korszerű tartalmazzák). A témazáró
értelmezésére
dolgozat egy témakör
anyagát öleli fel, két
A tanuló ismerje:
feleletnek megfelelő súlyú
-a
néptáncaink érdemjeggyel értékeljük. A
fejlődéstörténetét, típusait
témazárók mindig írásbeli
- a néptánccal kapcsolatos számonkérések.
népművészeti műfajokat
- tantárgyi feladatlapok - népviseleteket
(kisebb résztémát kérnek
- népszokásokat
számon)
- ünnepköröket
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés:
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű,
érdemjeggyel
értékeljük
- órai
írásbeli
munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai
jegyzetkészítés
értékelése
-a
projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok
alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló
feldolgozása,
kiselőadás
készítése,
előadása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók

9-13. évfolyam
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Értékelés típusa:

- feladatlapok
- esszédolgozatok
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Táncjelírás

A tanuló ismerje:

- felmérők - szummatív
értékelések (tanév elején,
tanév végén) az éves
ellenőrzési terv szerint
- témazáró
dolgozatok(számát, mennyiségét a
szakmai
tantervek
tartalmazzák). A témazáró
dolgozat egy témakör
anyagát öleli fel, két
feleletnek megfelelő súlyú
érdemjeggyel értékeljük. A
témazárók mindig írásbeli
számonkérések.
- tantárgyi feladatlapok (kisebb résztémát kérnek
számon)
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés:
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű,
érdemjeggyel
értékeljük
- órai
írásbeli
munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai
jegyzetkészítés
értékelése
-a
projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok
alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló
feldolgozása,
kiselőadás
készítése,
előadása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók

9-13. évfolyam

-a
mozdulatelemzés
alapfogalmait, összefüggéseit
- a tánclejegyzés alapfogalmait
- a tánclejegyzés rendszerét
- a tánclejegyzés olvasásának
technikáját
A tanuló legyen képes:
- egyszerű
motívumok
lejegyzésére
- a lejegyzett motívumok,
folyamatok reprodukálására
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- feladatlapok
- esszédolgozatok
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Zeneismeret

A tanuló ismerje:
-a
zenetörténet
fő
stíluskorszakainak
egyedi
sajátosságait
az
egyes
időszakok
szellemiségébe
ágyazottan a műalkotásokban
rejlő
gondolatiság,
a
művészeti üzenet lényegét,
ennek összefüggéseit az adott
kor természetszemléletével,
hitvilágával,
társadalmi
körülményeivel
- a zene, a tánc és más
művészetek kapcsolatát és
egymásra gyakorolt hatását
- a művészeti és zeneelméleti
alapfogalmakat
- az
alapvető
esztétikai
kategóriákat, törvényeket, az
alkotás
és
befogadás
folyamatát
- kezdetektől
napjainkig
született
jelentősebb
alkotásokat,
művészeti
eredményeket
- az
egyes
zenetörténeti
stíluskorszakokat,
azok
legfőbb jellemzőit
- a zene és a többi művészeti ág
kapcsolatát és egymásra való
hatását
- a zene és tánc kapcsolatát és
egymásra gyakorolt hatását
- a zene alkotóelemeit
- a zenei hang tulajdonságait
- az énekhang fajtáit
-a
különböző
hangeffektusokat,
hangszereket
- a különböző ritmusképleteket,
ütemfajtákat
- a zenei szakkifejezéseket

- felmérők - szummatív
értékelések (tanév elején,
tanév végén) az éves
ellenőrzési terv szerint
- témazáró
dolgozatok(számát, mennyiségét a
szakmai
tantervek
tartalmazzák). A témazáró
dolgozat egy témakör
anyagát öleli fel, két
feleletnek megfelelő súlyú
érdemjeggyel értékeljük. A
témazárók mindig írásbeli
számonkérések.
- tantárgyi feladatlapok (kisebb résztémát kérnek
számon)
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés:
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű,
érdemjeggyel
értékeljük
- órai
írásbeli
munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai
jegyzetkészítés
értékelése
-a
projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok
alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló
feldolgozása,
kiselőadás
készítése,
előadása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók

9-13. évfolyam
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- a népdalok tájegységenkénti - feladatlapok
megoszlását
- esszédolgozatok
- a különböző előadásmódokat,
stílusokat
- a népdalok csoportosításának
rendszerező
elveit,
szempontjait
- a népzenekutatók, gyűjtők
munkásságát
- a népi hangszereket
- a népi zenekarok felépítését,
területi különbözőségét
- az
eredeti
anyagok
/”adatközlők”/ segítségével a
népi éneklési módot
-a
népdalcsokor
szerkesztésének lehetőségeit,
elveit, szabályait
- a népdalelemzés szempontjait
- az instrumentális népzene
alapjait, a kontrakíséret és a
tánc összefüggéseit.
A tanulók legyenek képesek:
- egy adott korszak, művészeti
terület keretein belül az
értékek
közül
önállóan
választani
és
azt
szakterületükön hasznosítani
a műalkotásokat értelmezni és
ismereteiket alkalmazni.
- a zeneirodalom klasszikus
alkotásainak és alkotóinak
befogadására
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

TÁNCOS II. (SZÍNHÁZI TÁNCOS szakirány)
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301
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KERETTANTERV
TÁNCOS II. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
SZÍNHÁZI TÁNCOS

IV.

A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 09
A szakképesítés megnevezése: Táncos II.
Szakirány megnevezése: Színházi táncos
Tanulmányi terület: Művészet
Iskolai rendszerű képzés esetén az évfolyamok száma: 2 év

V. Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra
Táncos II. szakképesítés
(Színházi tánc szakirány)
Helyi szinten szakmai képzésre
fordítható minimum óraszám / hetente
Helyi szinten szakmai képzésre
fordítható minimum óraszám / évente

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

9

8

8

31

288

324

288

248

961

1148*

Összes képzési óra:

Az iskola pedagógiai programja alapján a
szakképzésre fordítható egyéb óraszámok (ajánlás)

Testnevelés***
Heti, szabadon
felhasználható órakeret
40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok****
Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
maximum óraszám / hetente
A szakképesítésre
fordítható maximum
óraszám / évente

5/ 13.
évfolyam

8

A szakképesítési minimum óraszám
összesen 9- 12. évfolyam:

Művészetek**

12.
évfolyam

0
2019

1
5

1
5

1
5

5

-

2

2

2

4

-

6

6

6

6

-

22

23

22

23

35

792

828

792

713

1085

A szakképesítési
maximum óraszám
összesen 9- 12. évfolyam:

3125*

Összes képzési óra:

0

4210

*A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelenjenek meg a 9-12.
évfolyamokban.
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** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** Az előadóművészeti képzések tekintetében (Artista, Táncos) a heti 5 óra testnevelés szakmai
óraszámként is felhasználásra kerülhet.
**** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A „Heti órakeret a művészeti
képzési területen” és a „Heti órakeret” különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai
programban rendelkezik.

VI.

Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra
1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összóraszám

1148

961

2109

IV. Táncos II. - Színházi tánc szakirányú szakképesítés programkövetelmény modulja,
tantárgyai, témakörei

Színházi tánc
Tantárgyak megnevezése

Klasszikus balett

Kortárs- modern technikák

Emelés

Színpadi tánc

Néptánc

Előadó-művészeti gyakorlat

Témakörök
Alaplépések I.
Alaplépések II.
Alaplépések III.
Alapok elmélyítése I.
Alapok elmélyítése II.
Emeltebb szintű kombinációk I.
Emeltebb szintű kombinációk II.
Kortárs- moderntánc I.
Kortárs- moderntánc II.
Kortárs- moderntánc III.
Kortárs- moderntánc gyakorlatának elmélyítése
Emeltebb szintű gyakorlatok
Modern partnering, kontakttánc technika
Klasszikus balett pas de deux alapjai
Emelés gyakorlatának elmélyítése
Színpadi tánc I.
Színpadi tánc II.
Színpadi tánc elmélyítése I.
Színpadi tánc elmélyítése II.
Az elsajátítottak integrálása, magasabb szintre emelése
A dunai táncdialektus ugrós táncai
A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc
A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc
Táncismeret bővítése
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tanulása
Előadó-művészeti gyakorlat I.
Előadó-művészeti gyakorlat II.
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Képességfejlesztés
Színészmesterség

Balettelmélet

Tánctörténet

Zeneismeret

Szakmai idegen nyelv

Speciális ízületi mobilitást fejlesztő gyakorlatok
Aktív hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatok
Koordinációs képességek fejlesztése
A színészmesterség alapjai
Helyzetgyakorlatok
Színpadi játék
A balett technika
Az egyes egységek kiejtése
A klasszikus balett pózai, Temps lié
A klasszikus balett emeltebb szintű gyakorlatainak elmélete
A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakáig
Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig
A romantika másodvirágzásától az újítókig
A 20. század első felének táncélete Magyarországon
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a 20. század
második felében
A vizsgatevékenység előkészítése
Zeneismeret alapjai
Kreatív zene
Nyelvtani rendszerezés I.
Nyelvtani rendszerezés II.
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
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A
Színházi tánc
megnevezésű
programkövetelmény modul tantárgyai, témakörei
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3. Klasszikus balett gyakorlat tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
A klasszikus balett oktatásának célja, hogy a növendék a készségek fokozatos fejlesztésével
párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő
szinten alkalmazni tudja.
Ismertesse meg a tanulókkal
– klasszikus balett lépésanyagát
– speciális koordinációját
– technikai elemeit
– a mozgás kapcsolatát a zenével
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit
– a lépések helyes végrehajtásának meghatározó szabályait
– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját
– a táncos, előadóművészi magatartásformát
Alakítsa ki a tanulókban
– a beidegzett, rendszeres munka természetes igényét
– a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget
– a munkájuk tudatos kontrollálását
– a közös, csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformáját
– a technikai hibák önálló korrigálásának képességét
– törekvést a művészi előadásmódra
Fejlessze a növendékek
– fizikai képességeit (tágság, hajlékonyság, rugalmasság)
– teljesítő- és állóképességét
– technikai tudását
– stílusérzékét
– dinamikai érzékét, hangsúlyozva a gyakorlatok közti dinamikai különbségeket
– mozgásmemóriáját
– koncentrálóképességét
– koordinációs készségét
– muzikalitást
– igényességét az esztétikus előadásmódban és plasztikus kivitelezésben.

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A klasszikus balett mozgás anyagának és technikájának alapjait, végrehajtási szabályait az emelés
gyakorlat tantárgy (Klasszikus balett pas de deux témakör) tananyaga is alkalmazza, technikai
követelményei azonosak. A Balettelmélet gyakorlati prezentációval tantárgy a klasszikus balett
szabályait megismerteti, valamint elősegíti a tananyag tudatos alkalmazását.
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3.3. Témakörök
3.3.1.
Alaplépések I.
Fő szempontok: A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartások kidolgozása,
valamint pózok elsajátítása spiccel a földön, az ugrástechnika megalapozása, a rúd- és
középgyakorlatok talpon. A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk,
megalapozva ezzel a növendékek koordinációs készségét.
Rúdgyakorlat
Lábhelyzetek
Pliék
Battement tendu +puor batterie
battement tendu demi pliével
Battement tendu jeté
Retiré V. pozícióból sur le cou de pied-be és passéba
Battement tendu passé par terre
Fondu 45 fokon
Frappé
Rond de jambe en l’air en dehors és en dedeans
Sur le cou de pied és passé helyzetek
Petits bettements sur le cou-de-pied
Relevé lent 45 és 90 fokon
Developpé 45 és 90 fokon
Grand battement jeté
Relevé I.-II.-V. pozícióban
Hátrahajlás, oldalt hajlás rúddal szemben állva
Mély hajlások rúd mellett
Balance I.-II.-V.pozícióban
Középgyakorlat
Lábhelyzetek
Kartartások
Port de bras-k
Pliék
Battement tendu
Battement tendu jeté
Battement tendu passé par terre
Rond de jambe par terre
Fondu
Soutenu
Frappé
Petits bettements sur le cou-de-pied
Relevé lent
Developpé
Temps lié par terre en dehors és en dedans
Temps lié par terre hajlással en dehors és en dedans
Pózok spiccel a földön kivéve ecarté és IV. arabesque
Grand battement jeté
Relevé I.II.V. pozícióban
Balance
Pas de bourrée lábváltással en dehors és en dedans
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Allegro
Temps levé sauté
Petit échappé
Petit changement de pied
Assamblé
Sissonne simple en face
Glissade oldalra

Alaplépések II.
Alaplépések tanulótempóban
Fő szempontok: A rúd- és középgyakorlatokat lábujjhegyen, illetve relevé-be emelkedéssel
tanítjuk. A rúd és középgyakorlatokat pózokban végezzük 45 és 90 fokon. A gyakorlatok
összetételében megnő a koordináció szerepe. Ebben az évfolyamban sajátítja el a növendék az
en tournant gyakorlatokat, a tour sur le cou-de-pied alapjait és a battírozás alapvető technikai
fogásait.

3.3.2.

Rúdgyakorlatok
Battement double tendu
Battement tendu pózokban kis és nagy kartartásokkal
Battement tendujeté pózokban kis és nagy kartartásokkal
Battement tendu jeté pointé, developpé
Grand ron de jambe par terre
Fondu,és double fondu féltalpra emelkedéssel+ fondu tombé előre és hátra
Fondu 90 fokon talpon és féltalpon
Soutenu 45és 90 fokon talpon és féltalpon
Frappé és double frappé relevével és plié relevével féltalpon
Frappé féltalpon +pózokban és double frappé féltalpon
Flic-flac oldalraféltalpon sur le cou de pied-be befejezve
Petits battements sur le cou-de-pied,féltalpon egyenletesen és ritmizálva
Rond de jambe en l’air lábujjhegyen, posé-val+,talpon pliével
Demi rond,és grand rond 90 fokon talpon en dehors és en dedans
Relevé lent, developpé pózokban relevével
Rond de jambe en l’air 45 fokon pliével, pliébe érkezve, és plié relevével+ poséval
Temps relevé talpon és féltalpon
Grand rond 90 fokon féltalpon+ demi rond plié relevével
Grand battement jeté pózokban és gr. battement jeté pointé+ gr.battement jeté passé par terre
Fouetté lábujjheggyel a földet érintve+45 fokon plié relevével en dehors és en dedens
Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou de pied-ben+ 45 fokon tartott lábbal
½ fordulat V. és IV. pozícióban en dehors és en dedans
Középgyakorlatok
Grand plié IV. pozícióban
Battement double tendu
Battement tendu marché
Battement tendu pózokban
Battement tendu jeté pózokban
Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulattal
Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulattal
Grand rond de jambe par terre croiséból croiséba
Fondu és double fondu tombéval
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Fondu talpon 90 fokon pózokban
Soutenu 45 fokon+90 fokon pózokban
Rond de jambe en l’air formák
Frappé, double frappé
Petits battements sur le cou-de-pied
Demi rond, 90 fokon grand rond 45 fokon
Relevé lent és developpé pózokban+ ecartéban és IV. arabesque-ben
Ecarté 45 fokon+ 90 fokon talpon
IV. arabesque spiccel a földön+ 90 fokon talpon
Grand temps lié
Grand battement jeté pointé
Grand battement jeté pózokban
Fouetté 1/4 és 1/2 fordulattal pózokban talpon és demi pliében, lábujjheggyel a földet érintve
Assemblé soutenu 1/2 és 1 fordulattal
Pas de bourrée ballotté 45 fokos pózokban
Pas de bourrée dessus-dessous
Pas balancé en face és ¼ fodulattal
IV.-V.-VI.port de bras
Tour-ok
Preparáció tour sur le cou-de-pied-hez II., IV. és V. pozícióból
Egy tour sur le cou-de pied II., IV. és V. pozícióból
Tour sur place en dehors és en dedans
Tour pas de bourrée diagonálban
Tour chainé
Tour piqué
Allegro
Temps levé sauté IV. pozícióban
Sauté volé V. pozícióban előre és hátra
Temps levé sauté egylábon sur le cou de pied-ben tartott szabad lábbal
Échappé IV. pozícióból corisé és effaccée-ban
Grand echappé, grand changement ¼ és ½ fordulattal
Tour en l’air egy fordulattal
Assemlé pózokban
Glissade pózokban
Double assemblé pózokban
Petit jeté
Sissonne simple pózokban assembléval zárva
Sissonne ouverte 45 fokon + pózokban
Sissonne fermé
Temps lié sauté
Ballonné 45 fokon
Pas de chat
Pas de basque
Pas chassé előre, pózokban
Spiccgyakorlatok
Frappé és doublé frappé spiccen állva a rúdnál
Doublé échappé IV. pozícióban
Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal
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Sissonne tombé+temps lié sauté
Sissonne simple 1 és 1 fordulattal
Sissonne ouverte 45 fokon és developpéval
Gilassade 1/2 fordulattal oldalra haladva

3.3.3.
Alaplépések III.
Alaplépések tanulótempóban
Fő szempontok: A súlyláb-munka fokozatosan fejlesztendő, hogy a további témakörök
allegroinak biztos és erőteljes kivitelezését elősegítsük. Ebben a témakörben a
középgyakorlatok lényegében a grand tourok és nagy ugrások kezdeti formáinak elsajátítását
célozzák. Az allegro-ban az új gyakorlatok mellett a pas battuk és egyszerűbb en tournant
ugrások elsajátítása, valamint a tourok minél gyakoribb alkalmazása fontos feladat.
Rúdgyakorolat
Battement tendu en cercle nyújtott súlylábon és demi pliével
Battement tendu jeté enveloppé
Fondu tombéval 90 fokon
Double frappé ¼ és ½ fodulattal poséban befejezve
Grand rond de jambe jeté
Relévé lent és developpé plié relevével
Grand rond lábujjhegyen
Developpé ballotté 45 és 90 fokon
Fouetté 90 fokon plié relevével
Flic-flac en tournant
Battement battu
Rond de jambe en l’air 90 fokon pózból pózba, en dehors és en dedans
Double rond de jambe en l’air 45 fokon talpon, lábujjhegyen és plié-ben befejezve
Grand rond 90 fokon plié-relevé-vel
Developpé tombé
Grand battement jeté, balancoire,+developpé + lábmegtartással
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral, temps relevé 45 fokon
Tour 1/2 fordulattal 45 fokon és 90 fokon tartott szabad lábbal
Tour sur le cou-de-pied 1 tourral
Középgyakorlatok
Fondu 90 fokon tombé-val, 45 fokon
Fouetté 45 fokon plié-relevé-vel, 90 fokon talpon
Grand fouetté a la seconde-ból I. arabesque-be
Soutenu en tournant
Frappé en tournant talpon
Doublé frappé en torunant talpon 1/8 és 1/4 fordulatokkal
Flic-flac kis pózokból kis pózba
Rond de jambe en l’air 90 fokon talpon, lábujjhegyen,en tournant 45 és 90 fokon talpon 1/8
és 1/2 fordulatokkal
Grand rond 45 fokon plié-relevével
Developpé tombé+,ballotté
Relevé lent és developpé relevével ecartéban és IV. arabesque-ben
Tour lent pózokban és passé helyzetben
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Temps lié terre en tournant
Grand battement jeté pointé ecartéban és IV. arabesque-ben
Letérdelés nagy pózokból és relevé nagy pózokban térdelésből
Balance piqué-s rálépéssel nagy pózokban
Pas courru ritmizálva
Pas de bourré-ken tournant
Tour-ok
Preparáció a grand tourokhoz II. és IV. pozícióból
Grand tour 1 tour-ral
Preparáció grand port de bras-val és 1 tour IV. pozícióból
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral grand plié-ből
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral hátul sur le cou-de-pied-ben tartott szabad lábbal
Tour posé en dehors és dedans
Tour degagé diagonálban
Allegro
Échappé battu
Entrechat trois
Entrechat quatre
Petit assamblé volé
Royal volé
Entrechat quatre volé
Entrechat cinq
Assamblé battu
Jeté coupé-val
Sissonne simple en tournent 1 fordulattal
Assamblé battu
Jeté coupé-val
Sissonne simple en tournent 1 fordulattal
Grand assemblé oldalra
Jeté battu
Jeté fermé 45 fokon oldalra és pózokban
Grand jeté helyből és coupé-s kilépéssel
Grand sissonne ouvert
Sissonné tombé en tournant
Temps lié sauté en tournant
Rond de jambe en l’air sauté
Pas failli előre és hátra
Contre temps hajlított és nyújtott lábbal
Tour en l’air
Spiccgyakorlatok
Sissonne ouvert 90 fokon nagy pózokban tovahaladva
Rond de jambe en l’air 45 fokon en dehors és en dedans
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 1 tour-ral en dehors és en dedans
Tour dedagé diagonálban
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3.3.4.
Alapok elmélyítése I.
Fő szempontok: Az eddig tanultak művészi csiszolása, a technikai képességek és teherbírás
további fejlesztése. A középgyakorlatokban kívánatos minél több lábujjhegyen végzett
adagio-t gyakoroltatni. Az allegro-ban cél a gyakorlatok hosszának fokozása, az összetettebb
en torunant ugrások, valamint az összetettebb battu-k tanítása. A forgásoknál ebben az
évfolyamban el kell érni a teljes biztonságot spiccen is.
Rúdgyakorlatok
Flic-flac en tournant nagy pózból nagy pózba
Grand battement jeté en cercle+ lábujjhegyen+ relevével
Tour sur le cou de pied 45fokon tartott szabad lábbal indítva
Tour ½ fordulattal 45 és 90 fokon tartott szabad lábbal
Tour sur le cou de pied nagy pózba befejezve talpon, lábujjhegyen és pliében
Középgyakorlatok
Flic-flac nagy pózból nagy pózba és en tournant nagy pózból nagy pózba
Fondu 45 fokon demi rond-dal és tartott szabad lábbal en tounant
Rond de jambe en l’air lábujjhegyen+ talpon en tournant
Developpé ballotté
Tour lent pózváltással
Arabesque panché III. arabesque-ben
Grand fouetté-k
Renversé croisé en dehors és en dedeans
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 2 és 3 tour-ral
Tour-ok kis pózokban
Tour-ok kis pózokban en suite
Tour tire-bouchonne nagy pózból nagy pózba
Grand tour-ok grand plié-ből indítva 1 tour-ral (fiúknak)
Grand tour-ok en suite valamennyi pózban (kivéve écarté-ban)
Grand tour piqué diagonálban és helyben 1 tour-ral en dehors és en dedans
Tour developpé-tombé diagonálban
Sauté en tournant nagy pózokban en suite
Tour piqué 2 tourral en suite diagonálban
Tour degagé 2 tour-ral en suite diagonálban
Tour kombinációk dupla tour-ok alkalmázásával diagonálban
Tour degagé 1 tour-ral körben
Tour tire-bouchonne 2 tour-ral körben
Allegro
Entrechat six
Grand assemblé en tournant ½ és 1fordulattal
Grand jeté fondu (orosz forma)
Coupé-jeté en tournant diagonálban
Saut be basque
Sissonne ouverte battu
Sissonne ouverte en tournant Sissonne renversée
Sissonne fermé battu
Sissonne tombé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Temps de cuisse ouverte
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Temps de cuisse fermée
Ballonné 45 fokon en tournant
Grand pas de basque előre
Tire-bouchonne-sauté 1 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Grand temps levé suaté-passén keresztül nagy pózba
Grand temps levé 1 fordulattal en tournant
Grand cabriole fermé
Grand fouetté effacée sauté
Chassé en tournant en suite diagonálban
Pas emboité en tournant á terre diagonálban
Pas emboité en tournant körben
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak alkalmazása.

Alapok elmélyítése II.
Fő szempontok: Ebben a témakörben befejeződik a tananyag elsajátítása. Cél az eddig tanultak
művészi csiszolása, a technikai képességek és teherbírás további fejlesztése. A kombinációk
és a terhelés a színpadi variációk igényeinek kell, hogy megfeleljenek. Súlyponti feladatok a
fiúk számára a duplafordulatos nagy ugrások és a nehezített battírozások, a lányok számára a
dupla tour-ok spiccen.

3.3.5.

Középgyakorlatok
Grand fouetté 1+1/4 fordulatal en tournant en dedans és en dehors
Renversé en dehors en suite
Arabesque panché IV. arabesque-ben
Tour-ok
Á la seconde sauté grand tour-okkal kombinálva (fiúknak)
Grand tour-ok suite pózváltással
Grand tour piqué en dedans körben
Tour kombinációk dupla tour-okkal körben
Allegro
Entrechat – cinq (fiúknak)
Grand assemblé en tournant 2 fordulattal (fiúknak)
Grand jeté fondu (olasz forma)
Grand jeté pas de chat
Grand jeté en tournant
Grand jeté en tournant körben (fiúknak)
Grand sissonne ouverte battu nyújtott lábbal (fiúknak)
Temps de cuisse ouverte battu (fiúknak)
Renversé sauté (fiúknak)
Grand temps levé sauté 1 fordulattal en tournant
Grand fouetté sauté 1 és 1 fordulattal en tournant
Saut de basque
Saut de basque 2 fordulattal (fiúknak)
Saut de basque 2 fordulattal nagy pózba érkezve (fiúknak)
Jeté entrelacé körben
Double cabriole (fiúknak)
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Pas ciseaux
T our en l’air 2 fordulattal térdre érkezve (fiúknak)
Dupoa en tournant nagy ugrások térdre érkezve (fiúknak)
Revoltade (fiúknak)
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak gyakorlása.
Emeltebb szintű kombinációk I.
A témakör az eddig tanult lépésanyag gyakorlásával, emeltebb szintű kombinálásával, a
tempók gyorsításával foglalkozik. A gyakorlategységek magasabb nehézségi foka,
időtartamának megnövekedése jelentenek új feladatot a növendékeknek. Lányoknál hangsúlyt
kap a tágság, a forgástechnika és a plasztikus mozgásminőség. Fiúknál a forgások és az
ugrások jelentenek fontos feladatot.

3.3.6.

Középgyakorlatok
Az eddig tanult lépések emeltebb szintű kombinálása, a tempók gyorsítása.
Tour-ok
Az eddig tanult tour-ok emeltebb szintű kombinálása, magasabb nehézségi fokra léptetés.
Allegro
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése.
Pas ciseaux
Tour en l’air 2 fordulattal térdre érkezve (fiúknak)
Revoltade (fiúknak)
Coupé-jeté en torunant kröben
Grand sissonne ouverte en tournant 1 fordulattal pózban fordulva
Sissone simple 2 fordulattal en tournant (fiúknak)
Grand cabriole-fouetté helyben és diagonálban
Pas de zephir
Spiccgyakorlatok
Az eddig tanult lépések kombinációinak tökéletesítése
Emeltebb szintű kombinációk II.
Ebben a témakörben válik biztossá a növendékek technikája, érettebbé mozgáskultúrája,
előadásmódja. Mindezekben szerepe van minden bizonnyal az izomzat, csontozat végső
kialakulásának, a pubertáskori fejlődés befejeződésének. A növendékek fizikai és mentális
terhelhetősége ilyenkor a legoptimálisabb. A tananyag ebben az évben az eddig tanult lépések
felhasználása, kombinálása, tempójának gyorsítása. Integrálni kell az eddig megszerzett
tudásanyagot a bonyolultabb koordinációs feladatokkal, sűrűbb szerkesztésben előforduló
nehezebb technikai elemekkel, plasztikus kivitelezésmód igényével.

3.3.7.

Rúdgyakorlatok
Grand battement jeté en cercle
Középgyakorlatok
Renversé en dehors en suite
Grand tour-ok en suite+ en suite pózváltással
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Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő kombinálása, a
tempók gyorsítása, a növendékek technikájának tökéletesítése.
Tour-ok
A forgástechnika tökéletesítése. Az eddig tanult tour-ok emeltebb szintű kombinálása,
magasabb nehézségi fokra léptetés a plasztikus kivitelezésmód igényével.
Allegro
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése a plasztikus
kivitelezésmód igényével.
Spiccgyakorlatok
A növendékek technikájának tökéletesítése a plasztikus kivitelezésmód igényével.

4. Kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy
4.1. A tantárgy tanításának célja

A Kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a növendékeket
a modern és kortárs táncművészeti irányzatokkal, azok formanyelvével és mozgásanyagával.
A tantárgy tanításának feladata:
Alakítsa ki a tanulókban az alapvető testtudat közérzetét a
- Graham,
- Limón,
- Cunningham.
- jazz (Matt Mattox, Lester Horton, Raza Hammadi vagy afro),
- release alapú,
- kontakt partnering és improvizáció,
- az európai modern tánc és/vagy
- egyéb mix technikák alapelemeinek megismerésén keresztül.
Ismertesse meg a tanulókkal a fentiek közül tanított technikák
- jellegzetes koordinációját,
- a mozgásanyag végrehajtásának meghatározó szabályait és annak variációs lehetőségeit.
Alakítsa ki a tanulókban:
– az eddig ismeretlen formanyelv iránti érdeklődést
– a tudatos különbségtételt a klasszikus balett és az egyes modern tánc technikák között is
– a megfelelő mozgásminőségre való törekvést
Fejlessze a növendékek
– technikai tudását
– stílusérzékét

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A kortárs-moderntánc gyakorlat tantárgy a modern tánc formanyelvére épül. Nem hasonlítható
a többi szakmai tantárgy formanyelvéhez, de előadói, szellemiségi, állóképességi és
koncentrációs, fegyelmezettségi elvárásaiban megegyezik az összes tánc szakmai tantárgy
követelményeivel. A klasszikus balett az elevációt – elemelkedést – érvényesíti, a modern tánc
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a gravitációt hangsúlyozza. A balett mozdulatai mesterségesen kialakított mozdulatok, míg a
kortárs - modern tánc mozgásnyelve a természetes emberi mozgáson alapul.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Kortárs-moderntánc gyakorlata I.
A tanulók ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival és speciális
gyakorlataival, adott technika jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával.
Fejlesztési feladatok
– A központ
– Adott technika alapjainak elsajátítása
– Az alapgyakorlatok, az alaptechnikai elemek alkalmazása.
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.
– A testrészek mozgáslehetőségei.
– A térben való mozgás, térhasználat
– Az alap szakkifejezések értő alkalmazása.
4.3.2.
Kortárs-moderntánc gyakorlata II.
Fejlesztési feladatok
– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában
történő alkalmazása.
– A pozíciók és tempóváltások
– Az új tréning gyakorlatok gyakorlása
– A mozgásrepertoár bővítése
– A forgások
– A térben való elmozdulás a szintek és irányok kombinációja által.
Bázisgyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
Középgyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
Izolációs gyakorlatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
Összekötő lépések
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
Ugrások
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
Kortárs-moderntánc gyakorlata III.
A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegro-k, diagonális gyakorlatok tovább
fejlesztése. A tanulók az előző témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben
összeállított gyakorlatokban alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt

4.3.3.
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lassabb, majd gyorsabb tempóban is alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok,
forgások és a különböző szintek használata kap nagy hangsúlyt.
Fejlesztési feladatok
– az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai
– a különböző forgás lehetőségek
– a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben
elmozdulva
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek
maximális felhasználásával
Középgyakorlatok:
Plié, Battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és Plié relevé, Hajlások, döntések
pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back, Developpé álló
helyzetben, Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.
Izoláció
A fej és váll izolálása, egy – egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton
áthaladva és a körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
1. Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
2. Pas de bourrée
3. Triplet
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
4.3.4.
Kortárs-moderntánc gyakorlatának elmélyítése
A tanult mozgásanyag egyre mélyülő, minőségi elsajátítása a cél. Az eddig tanultak technikai
tisztázása, kombinatívabb gyakorlatokkal való fejlesztés. Minőségi tudatos kivitelezés a térben
és a különböző szinteken.
Bemelegítő gyakorlatsor
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek
maximális kihasználása.
Középgyakorlatok
– Battement tendu és battement tandu jeté paralelle és en dehors poziciókban,
pliékkel, karváltásokkal
– Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, paralelle és en dehors pozíciókban
– Developpé- enveloppé
– Attitude
– Adagio
– Grand battement
– Térben elmozduló grand battement
– Twist
– Hinge
– Arche
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Izolációs gyakorlatok
– fej
– váll
– mellkas
– csípő
– kar
– láb
Forgás gyakorlatok (helyben és térben elmozdulva is)
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel
– Féltalpon, pliébe és féltalpról lassan leereszkedve (legördülve)
– Pas de bourrée
– Croisé-ból change
– Triplet
– Pivot
– Tombé
Ugrások a stílusra jellemző törzs és kar használattal
4.3.5.
Emeltebb szintű gyakorlatok
Ebben a témakörben integrálni kell az eddig megszerzett tudásanyagot a bonyolultabb
koordinációs feladatokkal, sűrűbb szerkesztésben előforduló nehezebb technikai elemekkel,
plasztikus kivitelezésmód igényével.
Bemelegítő gyakorlatsor
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop mozgáslehetőségeit
maximálisan kihasználja.
Középgyakorlatok
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő kombinálása, a tempók
gyorsítása.
Izolációs gyakorlatok
Az eddig izolációs gyakorlatok bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő kombinálása, a
tempók gyorsítása.
Forgás gyakorlatok
A forgástechnika tökéletesítése. Az eddig tanult tour-ok emeltebb szintű kombinálása,
magasabb nehézségi fokra léptetés a plasztikus kivitelezésmód igényével.
Összekötő lépések
Az eddig tanult lépések bonyolultabb koordinációs feladatokkal történő kombinálása, a tempók
gyorsítása
Ugrások
Az eddig tanult gyakorlatanyag tempójának, időtartamának növelése a plasztikus
kivitelezésmód igényével.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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Tükörrel felszerelt táncterem

5. Emelés gyakorlat tantárgy
5.1. A tantárgy tanításának célja
Az emelés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló elsajátítsa a partnerrel való együtt
táncolás (pas de deux, illetve modern partnering, kontakt tánc) technikáját és szabályainak
ismeretét. A tánckettős a táncművészet minden műfajának minden fontos alkotóeleme, ezért az
emelés tantárgy tanítása nélkülözhetetlen a táncművészeti oktatásban.
A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal
* a pas de deux, illetve a modern partering, kontakt tánc lépésanyagát:
– a pas de deux par terre-t (földön)
– a forgásokat
– a folyamatos és lendületes emeléseket
– a helyes végrehajtás szabályait
– a partnerrel való együtt táncolás alapelveit.
* az emelt feladatát a tánckettősben:
– helyes tartás kialakítását
– lendület adását az emelésekhez
– megfelelő tengely biztosítását a forgásokhoz
* az emelő feladatát a tánckettősben:
– hogyan lehet a segítségére a gyakorlatok végrehajtásában
– a megfelelően időzített erőkifejtések alkalmazása az emeléseknél
– hogyan nyújthat segítséget a forgásgyakorlatoknál.
Alakítsa ki a tanulókban
– a maximális egymásra figyelés igényét
– a megfelelő reakciókészségét a partner mozgására
– a türelmes és figyelmes partnerkapcsolatot
– a dinamikai és zenei igényességet
Fejlessze a növendékek
– fizikai erőnlétét
– segítő technikáját (jól időzített tempóadás, helyes tartás, bátor, határozott hozzáállása)
– koordinációs készségét
– a könnyed előadásmódra való törekvését
– koncentráló képességét a sikeres együttműködés érdekében
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az emelés gyakorlat tantárgy legszorosabb kapcsolatban a Klasszikus balett gyakorlat
tantárggyal van - annak valamennyi témakörével - a közös mozgásanyag miatt. A kontakt
partnering technika ugyanakkor a modern tánctechnikákra és az improvizáció sajátosságaira
épít. Minden színpadi koreográfiának – legyen az balett, néptánc, modern vagy kortárs tánc –
szerves része a tánckettős, ezért oktatása nélkülözhetetlen a táncművészet iskolarendszerében.
A tantárgyat oktató szaktanárnak okvetlenül figyelembe kell vennie a párok
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összeállításánál és a
tananyag kialakításakor a tanulók fizikai adottságait (és
együttműködésük szempontjából akár pszichés/mentális állapotukat).
Kapcsolódó közismereti tartalom: biológia (az emberi test anatómiája, állatok
mozgáskoordinációja) és fizika (súly, súlypont, erő-ellenerő, lendület, gyorsulás szerepe).
5.3. Témakörök
5.3.1.
Kontakttánc technika
A gyakorlatokon keresztül a tanuló megtanulja a földön, középhelyzetekben, állásban gurulások
variálását, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitelét a földre, ugrások
elkapással mozgássorok alkalmazását.
Test tudatossági gyakorlatokat végez partnerrel, megtanulja a súlyátadásokat különböző
pozíciókba. Térben haladó gyakorlatokban ugrásokat, gurulásokat, zuhanásokat alkalmaz. A
gyakorlatok gurulásokat, eséseket, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly
megtámasztását és átadását tartalmazzák.
A mozgásanyag befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot igényel. A tanuló
tanulmányozza az érintésből eredő információk fogadását és adását, megfigyeli a test
reflexeinek működését. A mozdulatok mozgatóerejét az egyensúlyi helyzetekből való
kibillenés. A kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult
helyzetekre adott egyedi válasz megtalálása.
–

–
–
–
–
–
–

egyéni és páros, illetve triós, csoportos gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban
gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a földre
ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával
test tudatossági gyakorlatok
partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókban
térben haladó gyakorlatok
ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazása

5.3.2.
Emelés gyakorlatának alapjai
Az első témakörben még nem szerepelnek kiemelések a gyakorlatokban. Főbb
gyakorlatanyagok: a páros lassú gyakorlatok (adagiok), a forgások és a folyamatos emelések,
melyek fokozatosan nehezednek. A forgás- és az egyensúlygyakorlatoknál elsősorban a
táncosnő súlyának tengelyére kell összpontosítani a figyelmet. A forgásoknál a fiúnak el kell
sajátítania a forgatás technikáját, és a lánynak tudatosan használni a saját lendületét. Folyamatos
emeléseknél a helyes testtartás segíti az együttműködést. A lendületes emeléseknél a földre
helyezés folyamatossága kíván nagy figyelmet.
Pas de deux par terre
Hajlások-dőlések
 Hátrahajlás két, majd egy lábon
 Oldalt hajlás két, majd egy lábon
 Kidőlés oldalt, két lábon
 Kidőlés oldalt egy lábról indítva és egy lábra visszaérkezve
 Kidőlés hátrahajlással
 Oldalt kidőlés visszahajlással
Tour-ok
 Tour lent valamennyi pózban en dehors és en dedans
 Tour lent croisé és effacée pózban és arabesque-ben
 Tour lent pózváltással
 Tour sur le cou-de-pied /egy, majd két tour-ral/
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Tour sur le cou-de-pied nagy pózba érkezve
Tour sur le cou-de-pied ujjforgatással
Tour sur le cou-de-pied („lekapós” indítással)
Tour sur le cou-de-pied csuklóforgatással
Tour tire- bouchon két tour-ral nagy pózba érkezve

Folyamatos emelések
 Emelés ülbe ülő helyzetben
 Emelés ölbe zefír pózban
 Emelés vállra
Lendületes emelések (allegro)
Emelés ugrás közben
 Grand changement de pied
 Entrechat-k
 Temps levé sauté en tournant sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal
 Grand temps levé sauté hátul effacée-ba emelt szabadlábbal
 Grand temps levé sauté tovahaladással
 Grand assamblé.
 Grand sissonne ouvert, különböző pózokban.
 Grand jeté glissade-dal.
 Jeté entrelacé
 Fouetté sauté á la seconde-ból I. arabesque-be
 Grand cabriole ouverte és fermée előre és hátra
 A táncos kiemeli a táncosnőt „fecské”-ben.
 Grand pas de chat előre
Elkapás ugrás közben
 Jeté entrelacé ölben érkezve zefir pózban
 Tour en l’air dobással
Dobás ugrás közben
 Changement dobással.
Pózváltások emelés közben
 A táncosnő a táncos vállán ül, majd lecsúszik ölébe zefír pózba

5.3.3.
Emelés gyakorlatának elmélyítése
A témakörben a tananyag hatványozottabban nehezedik, most kerül sor a nehéz kiemelésekre.
A par terre (földön) anyagban a grand tour-ok (nagy forgások) következnek. A folyamatos
emelések is nehezednek, ezek megoldásában lényeges szerepe van a fiú izomzati fejlettségének,
teherbírásának. A dobások és elkapások sikeres végrehajtásában nagy jelentősége van a lány
bátorságának és lélekjelenlétének.
Az eddig tanultak kidolgozása és hosszabb lélegzetű etűdökké fűzése bonyolultabb feladatot
jelent a növendékeknek.
Pas de deux par terre
 Tour lent pózváltással
 Grand tour en dehors és en dedans különböző pózokban egy, majd két tour-ral.
 Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans hátrahajlásba érkezve
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Tour sur le cou-de-pied en dehors „ujjforgatással” elöl croisé pózból indítva és
nagy pózból indítva és nagy pózba érkezve
Grand fouetté en tournant.

Folyamatos emelések (adagio)
 A táncosnő „hal” pózban a táncos combján feszik és lábát a táncos karjának
támasztja
 Temps levé sauté egy lábon soubresaut-formában.
 A táncos kiemeli a táncosnőt I., II., III. és IV. arabesque pózban
 Kiemelés egy kézzel
Lendületes emelések (allegro)
Emelés ugrás közben
– Sissonne fermé oldalra és I. arabesque-ben, jobbra-balra többször egymásután.
– Ballotté nyújtott és hajlított lábbal.
– Grand jeté I. arabesqu-ben jobbra-balra többször egymás után
– Grand sissonne ouverte elől croisé-ban és éffacée-ban
– Pas ciseaux
– Grand assemblé en rond
– Grand jeté en tournant
Elkapás ugrás közben
– A táncosnő földön ülő helyzetből a táncos ölébe ugrik „zefir” pózba
– A táncosnő földön ülő helyzetből jeté entrelacé-val a táncos vállán fekszik
– A táncosnő saut de basque-kal a táncos vállára ugrik
Dobás ugrás közben
– A táncos a „zefir” pózban kiemelt táncosnőt megdobja, majd ölben „zefir”
pózban elkapja, miközben a táncosnő a másik oldalra fordul.
– Assemblé en tournant szimplán ölbe „zefir” pózba érkezve
– Grand jeté dobással.
Pózváltások emelés közben
– A táncosnő jeté entrelacé-val a táncos vállára fekszik, onnan megállás nélkül
átfordul a táncos nyaka körött, és függőleges helyztbe érkezik („sál”).
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett terem

6. Színpadi tánc gyakorlat tantárgy
6.1. A tantárgy tanításának célja
A színpadi tánc gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a növendékek megismerjék, és stilizáltan
alkalmazni tudják különböző korok színpadra alkalmazott táncait. A stilizált társasági táncoktól
egészen napjainkig, s mindezeket stílusosan, megfelelő előadásmódban legyenek képesek
bemutatni.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal
– a tanult táncok alaplépéseit
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–
–
–

a táncok stílusát
a táncok zeneanyagát
a korabeli szokásformákat

Alakítsa ki a tanulókban
–
–
–
–
–

a pontos, stílusos táncolás igényét
a kötött térformák pontos betartásának igényét
a csoportmunka egymásra figyelő magatartásformáit
a kellő munkafegyelmet, szellemiséget
a művészi előadásmódra való törekvést

Fejlessze a növendékek
–
–
–
–
–

mozgáskultúráját
stílusérzékét
koordinációját
előadó képességét
színpadi térlátását

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A klasszikus balett gyakorlat témaköreinek plasztikus, esztétikus mozgáskövetelményei is
érvényesülnek a színpadi tánc gyakorlata tantárgy tanítása során. Az emelés gyakorlat tantárgy
témaköreinek technikai elemeit is alkalmazzuk. Tánctörténeti ismeretek, valamint a korabeli divat
megismertetése segíti a történelmi korok táncainak stílusos előadásmódját. A modern tánc
technikai elemei is megjelennek a kompozíciók során.
6.3. Témakörök
6.3.1.
Színpadi tánc gyakorlata I.
A tananyag egy társasági tánc stilizált formája, mely a menüett, a polka, vagy a walzer színpadi
táncban alkalmazott alaplépéseit foglalja koreográfiába. A színpadi járás, és az alaplépések
gyakorlása szólóban, párban, csoportban. Különböző térformák kialakításának gyakorlása, majd
etűd formájában történő bemutatása. A növendékek ismerjék meg, és stilizáltan alkalmazni
tudják a XIX. sz. magyar úri báli tánc stilizált formáját vagy a XX. század modern társastáncai
közül a szaktanár által választott táncok alaplépéseit és kombinációit. A második félévben
nagyobb hangsúlyt kap a stílusos kivitelezés, valamint az etűdök helyett már kisebb lélegzetű
koreográfiák, stilizált táncok tanítása. A modern társastáncok esetében a stílusnak megfelelő,
páros vagy formációs kivitelezés tekintettel a fiú-lány arányra.
6.3.2.
Színpadi tánc gyakorlata II.
A tananyag célja, hogy a tanulók a XX. század társastáncainak minél teljesebb megismerése
által, átfogó képet kapjanak a táncművészet egészéről. A tantárgy sajátos eszközeivel segítse a
tanulók személyiségének formálását.
A XX. századi modern társastáncok közül választható:
Standard táncok:
– Angol Keringő
– Tangó
– Bécsi Keringő
– Slow Fox
– Quickstep
Különös tekintettel a tartásra, lábtechnikára és partneringre.
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Latin-amerikai táncok:
– Cha-cha-cha
– Samba
– Rumba
– Paso Doble
– Jive
Különös tekintettel a csípőmozgásra és a partneringre.
6.3.3.
Színpadi tánc gyakorlatának elmélyítése
A fő feladat a bonyolultabb térformákat alkalmazó etűdök, illetve színpadon alkalmazott
koreográfiák betanulása, pontos kivitelezése és gyakorlása egy választott táncstílusban.
6.3.4.
Színpadi tánc gyakorlatának elmélyítése II.
Hangsúlyozott szerep jut a térformák használatának, az egyéni megjelenítésnek (kis szólók
alkalmazása). Nagyon fontos a meggyőző előadásmód motiválása. A tanár által komponált
koreográfia gyakorlása, technikai elemeinek egyenkénti kitisztázása, majd gyakorlása a
feladat.
6.3.5.
Az elsajátítottak integrálása, magasabb szintre emelése
Az utolsó témakör legfontosabb része az előző években elsajátítottak integrálása. Fő feladat
a színpadon alkalmazott koreográfiák betanulása, különböző stílusokban. Fontos, hogy a
koreográfus-tanár figyelembe vegye a koreográfiák készítésénél és betanításánál a
növendékek technikai felkészültségét és személyes, előadói képességét.
–
–
–
–
–
–

alaplépések, motívumok betanulása, tisztázása
technikai elemek biztonságos kivitelezése
szólisztikus, páros és csoportos feladatok betanulása, kidolgozása
stílusos előadásmód elsajátítása
tánc és zene összehangoltságának megvalósítás
a koreográfia gyakorlása

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tükörrel felszerelt táncterem
7. Néptánc gyakorlat tantárgy
7.1. A tantárgy tanításának célja
A néptánc gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a magyar, a
magyarországi nemzetiségek és más népek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a tanultakat
stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal
– a magyar tánc dialektusokat
– a különböző stílusrétegeket
– a magyarországi nemzetiségek jellemző táncait
– más népek táncait
– a felsoroltak lépésanyagát, stílusát, zeneanyagát
Alakítsa ki a tanulókban
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– az érdeklődést más nemzetek, nemzetiségek tánckultúrája iránt
– a megfelelő munkafegyelmet
– a csoportmunka nélkülözhetetlen szellemiségét
– az egymásra figyelő magatartást
– a művészi előadásmódra való törekvés igényét
– az improvizációs készséget
Fejlessze a növendékek
– ritmus és stílusérzékét
– mozgáskultúráját
– előadói készségét
– koordinációs készségét
– állóképességét
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy páros tánc emeléseinek helyes végrehajtásakor használhatók az Emelés gyakorlat
tantárgyban tanultak. A Bevezetés a tánctörténetbe tantárgy néptánccal foglalkozó fejezetei
megvilágítják a néptáncból kifejlődő színpadi tánc történetét.
7.3. Témakörök
7.3.1.
A dunai táncdialektus ugrós táncai
A dunai táncdialektus eszközös táncai közül választott táncanyag bevezetése (szóló). Csárdás
motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában. Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel
lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az összekapaszkodási módoknak a
megismertetése. A dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc
elmélyítése, a tananyag bővítése. Koreográfia betanulása ugrós–eszközös táncok anyagából.
7.3.2.
A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc
A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése, tanulása. A verbunk
előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes összekapaszkodási
módoknak a megismerése. A dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc
elmélyítése. /Eszközkezelés: bot és üveg/ A dunai–dialektus csárdásai közül választott tánc
elmélyítése. Koreográfia: az ugrós–eszközös táncok- vagy a csárdás táncanyagából; vagy a
saját táncrégió táncai közül választott anyagból.
7.3.3.
A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc
A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc tanulása, ritmikai, plasztikai, dinamikai
lehetőségeinek megismertetése. A tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc
elmélyítése. A tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése. Az
improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése. Az önálló
tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. Koreográfia: a tanult táncanyagból.
7.3.4.
Táncismeret bővítése
Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése. A dunai dialektus
verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése. A csárdások ismétlése, táncismeret
bővítése. Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és
fejlesztése, térben való használata. A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése. A
tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése. A csárdások ismétlése,
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táncismeret bővítése. A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése. Koreográfia: a tanult
táncanyagból.
7.3.5.
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tanulása
A legényes és a forgós–forgatós táncok közül választott tánc tanulása. A forgástechnika
fejlesztése különböző lábfő-részeken. A páros forgás és forgatás technika fejlesztése. A
stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása. Az önálló táncszerkesztési gyakorlat,
improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter
kialakítása. A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és
ugrókészség fejlesztése. Az V. évfolyam feladata, hogy a tanuló legyen képes a tanult
ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, improvizációra, a megfelelő
táncos magatartás színpadi megjelenítésére, a vizsga követelményeinek teljesítésére. A
táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint. A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések
megfogalmazása, rendszerezése. Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás
ösztönzése. A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása. Koreográfia: a
választott táncanyagból.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tükörrel felszerelt táncterem

8. Előadó művészeti gyakorlat tantárgy
8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja
– a színpadon történő bemutatkozás biztonságos tánctechnikai és meggyőző előadóművészeti megvalósítása,
– a táncos munkakör betöltéséhez szükséges színpadi rutin megszerzése
– a megfelelő színpadi magatartás kialakítása
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulót
– a szerepek lépésanyagával
– a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával
– a színházi működés rendjével
– a színházi előadás mentális és fizikai terhelésével
– a fellépések előtti felkészülés fontosságával és módjával
Fejlessze a tanuló
– tánctechnikai tudását
– előadókészségét
– stílusérzékét, ízlését
– koncentráló készségét
– mozgásmemóriáját
– kreativitását
– a tánc és színház művészet iránti szeretetét
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ez a tantárgy az összes tanított szakmai tantárggyal szoros összefüggésben van, mintegy
integrálva alkalmazza azokat.
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8.3. Témakörök
8.3.1.
Előadó művészeti gyakorlat I.
A képzési idő magában foglalja a heti rendszerességgel, órarendbe épített tanórákat a
fellépésekre, versenyekre, előadásokra való felkészülést, betanulást, gyakorlást, azaz a
próbák idejét. A tananyag fontos pillére az olyan koreográfia, melynek kiválasztása a tanulók
tánctechnikai és előadói felkészültsége szerint történik. A tananyag a tanulók képességeinek
megfelelő szóló, duett és csoportos szerepek betanulása. A koreográfiák lehetőség szerint
mindenfajta stílust képviselnek, a modern balett, karakter, modern tánc, kortárs tánc,
néptánc, klasszikus balett sorából. Az előadó művészeti gyakorlat segít a fellépések rutinját
kialakítani és biztonságot szerezni a színpadon.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

koreográfiák betanulása
a szerepek lépésanyagának betanulása
a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával történő munka
a fellépések előtti felkészülés
tánctechnikai tudás fejlesztése
előadókészség fejlesztése
stílusérzék, ízlésformálás
koncentráló készség fejlesztés
mozgásmemória fejlesztése
kreativitás fejlesztése
a tánc- és színházművészet iránti szeretetet kialakítása

8.3.2.
Előadó- művészeti gyakorlat II.
A témakör fő feladata a képesítő vizsgára történő felkészülés, betanulás, gyakorlás, azaz a
próbák ideje. Az egyes táncosok, párok, vagy kisebb csoportok számára komoly egyéni
feladatot jelentő koreográfiák elkészítése. Új koreográfiák betanulása, a szerepek önálló
kidolgozása. A korábban tanult koreográfiák ismétlése, tánctermi bemutatása. Koreográfiák
színpadi bemutatásának előkészítése. Csoportos koreográfia készítése, vagy betanulása. A
koreográfiák lehetőség szerint mindenfajta stílust képviselnek, a színházi táncok, kortársmodern táncok, néptánc, klasszikus balett sorából. Az előadó művészeti gyakorlat segít a
fellépések rutinját kialakítani és biztonságot szerezni a színpadon.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

koreográfiák betanulása
a szerepek művészi kifejezés- és előadásmódjával történő munka
a színházi működés rendjének elsajátítása
a színházi előadás mentális és fizikai terhelésével való ismerkedés
a fellépések előtti felkészülés
tánctechnikai tudás fejlesztése
előadókészség fejlesztése
stílusérzék, ízlésformálás
koncentráló készség fejlesztés
mozgásmemória fejlesztése
kreativitás fejlesztése
a tánc- és színházművészet iránti szeretet kialakítása

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tükörrel felszerelt táncterem.

9. Képességfejlesztés tantárgy
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9.1. A tantárgy tanításának célja
Tágítás, lazítás, az izomzat célirányos erősítése, a testi adottságok fejlesztése a szakmairánynak
megfelelően. Készség szinten növeli a test meglévő adottságait. A zene és a test harmóniájának
felfedezése. A testalkat szépségét fokozza a mozgás, különösen, ha az művészi hatású és szintű.
A tantárgy anyaga a gimnasztika tantárgyra épül, a klasszikus balett és a torna elemeinek
elsajátítását is segíti.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1.
Speciális ízületi mobilitást fejlesztő gyakorlatok
– Spárgák, térd-váll-spicc hajlékonyságának fejlesztése rúdnál.
– Erősítés.
– Ugrások fejlesztése.
– A test arányainak érvényesülése, az izmok plaszticitása, természetszerűleg az adott
táncos tevékenység sajátos kritériumainak megfelelően.
– A célszerű mozgás elősegítése, amelyben a harmónia érvényesül, az izmok, az
erőkifejtés összműködése a táncos növendék számára jó érzést, a néző számára a
szépség hatását kelti.
– Az érzékszervi funkciók fejlesztése, a jó megfigyelőképesség, ritmusérzék, tempóérzék
fejlesztése érdekében.
– A viselkedés esztétikájának megfigyeltetése az esztétikum létrehozása, megteremtése
érdekében.
– Ehhez a táncos növendék önállóságának, alkotó elgondolásai (pl. egy taktikai megoldás,
egy új gyakorlatkombináció, együttes élmények biztosítása, szervezés…)
9.3.2. Aktív hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatok
Csípőízület, csípőhorpasz és hasizom erősítő gyakorlatok, törzs- és vállöv erősítő
gyakorlatok, hátizom erősítő gyakorlatok, ízületek mozgékonysága, valamint lábizomzat
erősítése és lazítása.
A mozgás szépségét tulajdonképpen az a harmónia kelti életre, amely a mozgás célszerűen
megértett és művészien kifejezésre juttatott tartalma, valamint a külső ún. formai elemei
között jelenik meg. (a tanuló mozgása, tevékenysége összhangban van a feladattal)
9.3.3. Koordinációs képességek fejlesztése
Statikus és ballisztikus, nyújtó hatású gyakorlatok. Erősítő hatású gyakorlatok
A mozgástanulásban, a mozgáskészség megszilárdításában és alkalmazásában fontos feltételt
jelentenek a koordinációs képességek. Az előző témakörök anyagának folyamatos
gyakorlása révén az alábbi képességek fejlesztése segíti a táncos növendéket a klasszikus
balett tantárgy nehezedő anyagának sikeres elsajátításában.
– A reagálás képessége, amely a rövid ideig tartó cselekvésben, rendszerint
válaszcselekvésben kap fontos szerepet.
– Az egyensúlyképesség, amellyel változó, illetve labilis helyzetekben megtartjuk,
helyreállítjuk egyensúlyunkat,
– A tájékozódás képessége tájékoztat bennünket a testhelyzetekről, helyzetváltozásokról
térben és időben, egyúttal alkalmassá teszi az egyént a térbeli–időbeli tájékozódás
elővételezésére.
– A ritmusképesség segíti a mozgás téri–idői–dinamikai szerkezetének komplex
megragadását, tárolását és elővételezését.
A differenciáló képesség a mozgásfázisok és azok téri–idői–dinamikai megkülönböztetését,
behatárolását teszi lehetővé, valamely mozgásfolyamaton belül.
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9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Táncterem

10. Színészmesterség gyakorlati prezentációval tantárgy
10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy azokat az alapvető színjátszási készségeket kialakítsa a
tanulókban, amelyek a táncos szakmában a színpadi megjelenítéshez szükségesek.
Ismertesse meg a tanulókkal
– a helyes beszédtechnikát
– a helyes légzéstechnikát
– a helyes hangsúlyozást, szövegértelmezést
– az egymáshoz való viszonyok szituációs lehetőségeit
– a szerepelemzést
– az alapvető helyzetgyakorlatokat
Alakítsa ki a tanulókban
– a személyiségfejlődés igényét
– a kommunikációs készség fejlesztésének fontosságát
– a gátlások leküzdésére való törekvést
– az ízléses mértéktartást
– a szereplés jó értelemben vett szeretetét
– a színpadi kreativitást
– a színpadi viselkedés fegyelmezett magatartás formáját
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Minden színpadon szereplő előadóművésznek szüksége van az alapvető mozgáskészség, zenei
érzék, ritmusérzék elsajátítására, fejlesztésére. A színészi játék tanulása az összes szakmai,
gyakorlati tantárgy előadói megjelenítését segíti.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
A színészmesterség alapjai
A témakör fontos része a helyes légzés kialakítása és a beszédtechnika fejlesztése. Az
alkalmazott gyakorlatok tartalmazzák az artikuláció, a memória, a koncentráció, a kreatív
fantázia fejlődését. A félévi vizsgákon helyzetgyakorlatok bemutatása mellett egyszerű
szöveges és zenés helyzetgyakorlatok is szerepelhetnek.
Légzés
– helyes hasi légzés
– kapacitásnövelő légző gyakorlatok
– alap- pót, és lopott levegő vétele
– légzéskoncentráció, terhelés
– mozgással kombinált légző gyakorlatok
Hang
– helyes hangadás
– rezonanciaképzés, rezonanciaterületek
– hangelőrehozás, hangindítás
– középhangsáv beállítása
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– hangmagasság
Artikuláció, memória,
koncentráció
A témakör fontos részét képezik az artikuláció, a memória, a koncentráció, a kreatív fantázia
fejlődését célzó gyakorlatok.
Kiejtés
– a néma kiejtése
– magán és mássalhangzók
– beszédhibák javítása
Kifejezés
– légzés, hang és artikuláció
– nyelvi eszközök hatásainak felismerése
Ritmus
– a beszédritmus fejlesztése
– belső ritmusunk
– ritmus improvizáció
10.3.2.
Helyzetgyakorlatok
A témakör azokat az alapvető színjátszási készségeket alakítja ki a tanulókban, amelyek a
táncos szakmában a színpadi megjelenítéshez szükségesek. A tanulók kisebb jelenetek vagy
darabrészletek gyakorlati prezentálásval foglalkoznak a témakör során.
Szöveges és zenés helyzetgyakorlatok
Mindig az adott osztály képességétől függően, kisebb jelenetek vagy darabrészletek kerülnek
bemutatásra. Ebben az évben, sor kerülhet a zenés műfajjal való megismerkedésre is. A
felkészülést az ehhez kapcsolódó helyzetgyakorlatok kidolgozása jelenti, később térünk át a
részlet, vagy jelenet megrendezésére.
Jelenetek vagy darabrészletek, zenés műfaj helyzetgyakorlatainak kidolgozása
10.3.3.
Színpadi játék
Ebben az évben a növendékek mélyebb betekintést nyerhetnek a színpadi játék „fogásaiba”,
eszközeibe: kellékhasználat, jelmez viselése, be- és kijövetel, poentírozás. A
karakterformálás lép előtérbe. Lényeges egy-egy drámai helyzet megoldása, a jellem
ábrázolása, és fejlődése a cél. Ezen túl fontos szempont, hogy a növendékek képességeiknek
legjobban megfelelő feladatot kapjanak, így a legjobb teljesítményt nyújthassák
A karakterformálás
Kellékhasználat, jelmez viselése, be- és kijövetel, poentírozás.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tanterem, táncterem, házi színpad

11. Balett elmélet gyakorlati prezentációval tantárgy
11.1.
A tantárgy tanításának célja
A balett elmélet gyakorlati prezentációval tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók klasszikus
balett szigorú szabályait megismerjék és a tantárgy tananyagát tudatosan – ne csak az
automatizmus szintjén – alkalmazni tudják.
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Ismertesse meg a tanulókkal
– a klasszikus balett legfontosabb, általános szabályait
– az egyes lépések, gyakorlatok speciális szabályait
– a lépések különböző formáit
– a lépések variálásának lehetőségeit
– az egyes gyakorlatok fizikai készségfejlesztő lehetőségeit
– a gyakorlatokhoz tartozó megfelelő zenei anyag kiválasztásának szabályait
– a gyakorlatok zenére történő alkalmazásának szabályait
– a szakkifejezések jelentését
– a francia szakkifejezések helyes kiejtését, olvasását
Alakítsa ki a tanulókban
– a zene és a tánc összhangjának igényét
– az önkontrolon alapuló tudatosságot
– a technikai hibák okainak megkeresésére és kiküszöbölésére való igényt
Fejlessze a tanulók
– muzikalitását
– koordinációs készségét
– önállóságát és kreativitását a gyakorlatszerkesztésben
– a szakmával kapcsolatos verbális készségét
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A balett gyakorlatának és elméletének kapcsolata nyilvánvaló. A klasszikus balett lépésanyagát
az emelés gyakorlat tantárgy tananyaga is alkalmazza. A két tantárgy végrehajtási szabályai és
terminológiája is azonos. A kortárs-moderntánc gyakorlat tantárggyal is kapcsolódik, hiszen a
moderntánc technikákban vegyes a terminológia, részben a klasszikus balettre épül, és a
gyakorlatok végrehajtási szabályai nagyrészt megegyeznek.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
A balett technika
A balett kialakulása. A klasszikus balett gyökerei. A balett-technika helye a világ
tánckultúrájában. Az első balett lépések. Az első iskolák. Mi a balett? Balett szakkifejezések.
A balettóra viselkedésszabályai. A klasszikus balett óra szerkezete, felépítése, a fokozatosság
elve, nagy gyakorlategységei. Lábpozíciók (I., II., III., IV., V.)és a helyes kivitelezés
szempontjai. A súlyláb és a szabad láb fogalmai. Spicc. Karpozíciók (előkészítő kartartás,
első pozíció, második pozíció, harmadik pozíció. A helyes kartartás szabályai. A
karmozdulatok feladata). Helyes kézfejtartás.
A balettóra felépítése
– rúdgyakorlat (célja, helyes rúdfogás, rúdgyakorlatok sorrendje.)
– középgyakorlat (célja, helyes kivitelezése, gyakorlatok sorrendje.)
– kis ugrások (célja, helyes kivitelezése)
– nagy ugrások (célja, helyes kivitelezése)
– spicctechnika (célja, helyes kivitelezése)
11.3.2.
Pliék

Az egyes egységek kiejtése
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–
–
–
Relevék
–

Dinamikai tulajdonságaik, fejlesztő hatásuk.
Használatuk sokfélesége.
Fajtáik, koordinációs problémáik.

Relevék spiccen is.

Battement-ok
– Általános jellemzőik, dinamikai tulajdonságaik
– Fajtái: nyújtott battement-ok
– A hajlított battement-ok
– A nyújtott battement-ok fajtái
– A hajlított battement-ok fajtái
Fondu és sontenu, mint a balettgyakorlatok fontos elemei.
– Jellemzőik, helyük a gyakorlatok sorrendjében.
– Jelentőségük.
– Fajtáik
Rond-ok
–
–
–
–
–
–

A különböző lábkörzésfajták ismertetése:
Rond de jambe par terre
Rond de jambe en l’air
Grand rond de jambe jeté
A felsorolt fajták különböző variánsai, szabályai, alkalmazási lehetőségei.
A demi és grand rond-ok különböző, egymástól nagyon is eltérő dinamikájú
alkalmazása.

11.3.3.
A klaszikus balett pózai, Temps lié
A klasszikus balett pózai
– Croisé-k, éffacée-k, écarté-k
– Szigorú iránybeli és kartartási szabályaik
– Alkalmazási lehetőségeinek sokfélesége
– Arabaesque és attitude pózok, allongé pózok
Temps lié
– A koordinációs készség fejlesztésének iskolagyakorlata
– Formáinak különböző nehézségi foka, ezek áttekintése a tanulmányok kezdetétől
a végéig
– Formái, szabályai, a spiccen végzett temps lié technikai megoldásai
– Összekötő-lépések.
– A különböző elemek összefűzésének szabályai.
– Funkció.
– A dinamikai váltások lehetőségei általuk.
– Fajtáik, szabályaik.
11.3.4.
A klasszikus balett emeltebb szintű gyakorlatainak elmélete
Pas de bourrée
– Alkalmazása a legkülönbözőbb tempójú és dinamikájú gyakorlatokban
– Fajtái, szabályai.
– A spicctechnika alkalmazása.
Fouetté-k
– Általános szabályai.
– Fajtái és azok speciális szabályai
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–

A spiccen történő alkalmazás lehetőségei

Tour sur le cou-de-pied en dehors és en dedans
– Preparáció: V., II., IV. pozícióból
– Általános és speciális szabályok, alkalmazási területük
– A spiccen végzett forgások szabályai
Kis allegro-k
– Két lábon végzett ugrások fajtái
– Két lábról induló, egy lábra érkező kis ugrások fajtái
– Egy lábról két lábra érkező ugrások fajtái
– Egy lábról induló, egy lábra érkező ugrások fajtái
– Szabályaik, alkalmazásuk
Battu-k
–
–

Entrechat-k és battu-vel végzett kis ugrások
Fajtáik, szabályaik, dinamikai tulajdonságuk

Nagy allegro-k
Fajtái, szabályaik
– Az ugrást segítő lépések, és kartartások. A koordináció fontossága
– Az ugrásokból történő földre érkezés szabályai
Diagonál tour-ok
– Fajtái, szabályai, variálási lehetőségei spiccen és féltalpon
Port de bras-k
– A kartartások általános szabályai, összekötései módjai
– A hat port de bras.
– Zenei beosztásuk, hasonlóságaik, különbözőségeik.
Tour lent, grand tour-ok
– Meghatározásuk, dinamikai különbségeik
– A fordulás lehetséges irányai, szigorú szabályozottsága
– En dehors és en dedans szabályai
– A grand tour-ok preparációi és a megérkezés lehetőségei
– Összekapcsolásuk, variálásuk
Mindkét félévben minden óra szerves részét képezi a tanulók önállóan készített, a témákhoz
kapcsolódó gyakorlatainak közös elemzése, tanári segítséggel történő kijavítása, valamint a
tanult anyag verbális és gyakorlati számonkérése.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem

12. Tánctörténet tantárgy
12.1.

A tantárgy tanításának célja

A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok legfontosabb eseményeit, szemléletét,
táncainak stílusát, meghatározó alkotóinak, táncosainak életét, művészetét. Legyen rálátása a
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fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására. Tánctörténeti ismereteit képes
legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni, valamint általános művészet- és zenetörténeti
ismeretekkel összekapcsolni. A tantárgy fejlessze a tanuló ízlését, tánc- és színházművészet iránti
érdeklődését, szeretetét, nyitottságát.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.2.

A tantárgy kapcsolódik a történelem, magyar irodalom, művészet- és zenetörténet, valamint az
előadóművészeti gyakorlat tantárgyhoz
Témakörök

12.3.
12.3.1.

A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakáig

Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, felöleli a nagy ókori civilizációkról
fennmaradt, tánccal kapcsolatos ismereteket és elvezet az európai, korai középkor keresztény
kultuszának terjedésétől a reneszánsz kori itáliai táncmesterekig
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
a tánctörténet forrásai
a tánc keletkezése, társadalmi funkciója
ősi mozdulatábrázolások
mágikus szertartások
Az ókori birodalmak táncélete
India táncművészete: hindu tánckönyvek, táncok fajtái, mudrák
görög táncművészet: néptáncok, drámai táncok
római táncművészet: pantomim
Középkor
a kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma
misztériumjátékok
danse macabre
lovagi kultúra és táncformái
nemesi és paraszti táncok különválása
Reneszánsz
maestro di ballók (Domenico da Ferrara, Cesare Negri)
Thoinot Arbeau: Orchésographie
A magyar táncélet a reneszánsz korában
Mátyás reneszánsz udvara
12.3.2.

Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig

Ez az egység a színpadi táncművészet kialakulásáról szól a barokk korszaktól kezdődően a
felvilágosodáson és a romantikus baletteken keresztül a reformkori magyar táncéletig
bezárva
Barokk táncművészet a reprezentáció jegyében
udvari balett
XIV. Lajos, a Napkirály
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-

Beauchamps, Lully, Moliére
Académie Royale de Danse

A felvilágosodás hatása a táncművészetre
Jean-Georges Noverre életútja és művészete
Noverre reformtörekvései: a cselekményes balett, dramaturgia, díszlet, jelmez,
pantomim és tánc összekapcsolása
Levelek a táncról és a balettekről
Noverre követői, Viganó coreodrammája
A romantikus balett
- a romantika mint stílusteremtő korszak
a romantikus balettek tartalmi és formai elemei
a Taglioni-dinasztia (Filippo, Marie) és a Szilfid
nemzeti romantika, karaktertáncok
Fanny Elssler
Perrot, Grisi és a Giselle
Bournonville
Carlo Blasis és a táncpedagógia
a késő romantika: Saint-Léon és a Coppélia
A magyar táncélet az Operaház megnyitáság
A 18. századi magyar táncélet
Esterházy esték
Reformkori magyar táncélet
reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok és balerinák
a Magyar Királyi Operaház balettegyüttese az intézmény megnyílásakor
12.3.3.

A romantika másodvirágzásától az újítókig

A téma felöleli a nagy, orosz klasszikus baletteket Marius Petipa művészetétől kezdődően,
keresztül vezet az Orosz Balett újításain a szabadtánc és a moderntánc európai és Amerikai
Egyesült Államokbeli képviselőinek művészetéig
Orosz klasszika
– Petipa balettjei
– Csajkovszkij zenéje
– klasszikus virtuozitás
Gyagilev és az Orosz Balett
– orosz szezonok Párizsban
– Fokin alkotói újításai
– Sztravinszkij szerepe
– kapcsolat avantgárd művészekkel, komplex előadások
– Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei
– Massine és Nizsinszka jelentősége
– Gyagilev hagyatéka
George Balanchine és a neoklasszikus balett
- Balanchine pályafutása
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fontosabb művei
a neoklasszikus formanyelv
a szimfonikus balett fogalma

Az újítók megjelenése a táncművészetben
– Szabadtánc mozgalom az Amerikai Egyesült Államokban - Isadora Duncan
A moderntánc kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban
– Martha Graham
– José Limón
Új színpadi törekvések Európában
– Emile-Jaques Dalcroze
– Lábán Rudolf
– Kurt Jooss
– Mary Wigman
Magyar mozdulatművészet kialakulása
– Madzsar Alice
– Dienes Valéria
– Szentpál Olga
12.3.4.

A 20. század első felének táncélete Magyarországon

A témakör sorra veszi a magyar néptánc amatőr és professzionális színtereit, bemutatja a
néptáncmozgalom jelentőségét, a hivatásos néptáncegyütteseket, a magyar hivatásos
balettegyüttesek történetét, a hazai táncélet fejlődését .
Néptáncmozgalmak, együttesek, koreográfusok:
- Gyöngyösbokréta
Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttese
Magyar Állami Népi Együttes
Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Művészegyüttese
Molnár István
Rábai Miklós
Az operaház balettegyüttesének és a vidéki magyar balettegyütteseknek a története
Nicola Guerra
külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan)
Jan Cieplinski
Nádasi Ferenc
Harangozó Gyula
Szegedi Balettegyüttes
Lőrinc György
Imre Zoltán
12.3.5.

Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a 20. század második felében

A témakör áttekinti a 20. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind hazai, mind
nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is.
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Pécsi Balett
Az együttes létrejöttének háttere
Az együttes alkotói szemlélete
Eck Imre, Tóth Sándor
Győri Balett
Az együttes létrejöttének háttere
Markó Iván
Koreográfiák
Szegedi Kortárs Balett
Juronics Tamás
Kiemelkedő néptáncalkotók és táncházmozgalom
Tímár Sándor
Kricskovics Antal
Novák Ferenc
Szigeti Károly
Györgyfalvai Katalin
Foltin Jolán
Zsuráfszki Zoltán
Magyar Állami Operaház
- Seregi László művészete
Európai alkotók a 20. század második felében
- Maurice Béjart, Jiří Kylián művészete
- Ailey és a dzsessztánc; musicalek; Cunningham és a posztmodern tánc az USA-ban
- a nouvelle danse hulláma Franciaországban
- magyar kortárs táncművészet
- táncfilmek
12.3.6.
A vizsgatevékenység előkészítése
E témakör rendszerezi az eddig megszerzett tánctörténeti ismereteket és felkészíti a tanulókat
a vizsgatevékenységre.
20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Projektorral, számítógéppel, internettel, szakkönyvekkel felszerelt szaktanterem

13. Zeneismeret tantárgy
13.1.
A tantárgy tanításának célja
A zeneismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók általános iskolában szerzett zenei
ismereteit tudatosítsa és rendszerezze. Alakítsa ki ízlésüket, világítson rá a zene és a mozgás
összehangolásának lehetőségeire.
A tantárgy tanításának feladata
Ismertesse meg a tanulókkal:
– a zenetörténet, zeneelmélet alapjait
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– a zenében használatos legalapvetőbb fogalmakat
– egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőit
– a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
– a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és igényüket
a zeneirodalom klasszikus alkotásainak megismerésére és befogadására.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Zeneismeret– kiegészülve a történelmi, irodalmi, színház- és művészettörténeti ismeretekkel –
biztosítják az adott életkori szinthez igazodó kultúrtörténeti tájékozottságot. A hatékony munka
biztosítja, hogy a növendékek az órákon szerzett ismereteiket képesek beépíteni a szakmai
elméleti és gyakorlati órákon szerzett tudásukba.

13.3.
Témakörök
13.3.1.
Zeneismeret alapjai
Formai ismeretek
– a feldolgozásra kerülő zenei anyag belső tagolódásának megfigyeltetése és felismertetése
– azonosság, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
– népdalok formái
– klasszikus periódus, két- és háromtagúság, triós forma, variáció
– barokk tánctípusok
– szonátaforma, rondóforma
– versenymű, nyitány, szimfónia, kamarazenei műfajok, opera
Ritmus, dallam, harmónia
– ritmus és ütemfajták megismerése
– triola, duola, kvintola, poliritmika, osztinátó fogalma
Zenediktálás
– ritmusdiktálás
Zenetörténeti ismeretek
– reneszánsz zene előzményei
– a reneszánsz tánczene (pavane, gagliarde, saltarello)
– barokk zene és a korszak divatos táncai
– bécsi klasszicizmus és a kor divatos táncai
– minden korszakból legalább egy jelentős mű zenehallgatással történő megismertetése
A romantika stílusjegyeinek, zeneszerzőinek, alkotásainak megismerése – Schubert, Chopin,
Liszt, Wagner, Verdi, Muszorgszkij, Csajkovszkij, Erkel – egy-egy meghatározó művének
megismerése, különös tekintettel a romantikus balettekre.
A kor divatos táncai – mazura, polonéz, keringő, palotás, verbunk – a nemzeti romantikusok
zenéjében.
A XX. sz. zenéje
– Debussy: Egy faun délutánja
– Ravel: Bolero
– Sztravinszkij: Tűzmarád, Petruska, Tavaszi áldozat
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– Bartók: Cantata profana, A fából faragott királyfi, Csodálatos mandarin, Divertimeno,
Conterto
– Kodály: Galántai táncok, Psalmus Hungaricus
– Orff: Carmina Burana
– Penderecki: Hirosima
– Gershwin: Egy amerikai Párizsban, Kék rapszódia
A XX. sz. zenei irányzatainak megismerése a fent felsorolt művek tükrében.
A két félév alatt szerzett ismeretek összefoglalása, rendezése.
13.3.2.
Kreatív zene
A témakör fő feladata az előző témakörökben tanultak gyakorlati alkalmazása, zenei
eszközök és azok alkalmazásának megismerése. A tanulók zenei ismereteinek bővítése.
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és
igényüket zeneirodalom klasszikus alkotásainak megismerésére és befogadására.
Fejlesztési feladatok
– Ritmuskészség fejlesztő játékok, függetlenítő gyakorlatok
– A zenei hatáskeltő mechanizmus gyakorlati megismerése és tudatosítása
– A zene és a ritmus dramaturgiája
– Hangok és effektusok dramaturgiája
– Zenei jellemzési lehetőségek megismerése és alkalmazása
– Zenei és színházi műfajok, stílusok formanyelvének összehasonlítása
– Dalok dramatizálása
– Adott történelmi, művészeti korral adekvált, a stíluskorszaknak megfelelő hangszeres és
dalanyag válogatása, megtanulása
– Önálló kísérőzene készítése.
Zenehallgatás
Zenei ízlés alakítása, formálása, a zene és a mozgás összehangolásának lehetőségei.
Zeneművek belső törvényszerűségei, zenei alkotások elemzése.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Balett-terem, szaktanterem

14. Szakmai idegen nyelv
14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún
eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt
kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés
történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a
legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az
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ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen
használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
14.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező)
használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak
elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse
a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a
munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut,
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről.
14.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető
társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által
egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas
a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon
idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami
az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során
valósul meg.
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Az elsajátítandó témakörök:
- személyes bemutatkozás
- a munka világa
- napi tevékenységek, aktivitás
- lakás, ház
- utazás,
- étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
14.3.4.
Munkavállalói szókincs
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését,
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi.
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra,
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem,
hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik.
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54

48

102

Színpadi tánc elmélyítése I.

12

9

21

Színpadi tánc elmélyítése II.

12

9

21

27

27

93

201

30

Az elsajátítottak integrálása,
magasabb szintre emelése

Néptánc

0

108

0

A dunai táncdialektus ugrós táncai

36

36

A dunai–dialektus csárdásai közül
választott tánc

36

36

A tiszai táncdialektus csárdásai közül
választott tánc

36

36

Táncismeret bővítése

50

50

Az Erdélyi dialektus területéről
kiválasztott táncrend tanulása

43

43

124
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Előadó-művészeti gyakorlat

0

144

0

Előadó-művészeti gyakorlat I.

72

62

134

Előadó-művészeti gyakorlat II.

72

62

134

0

36

Képességfejlesztés

0

36

0

Speciális ízületi mobilitást fejlesztő
gyakorlatok

14

14

Aktív hajlékonyságot fejlesztő
gyakorlatok

14

14

Koordinációs képességek fejlesztése

8

8
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Színészmesterség

0

36

0

31

67

A színészmesterség alapjai

6

3

9

Dramatikus játékok (szöveggel,
hanggal, tárggyal, zenével,
mozgással, tánccal)

5

3

8

Rögtönzés, saját történetek
feldolgozása

10

4

14

Helyzetgyakorlatok

10

6

16

Színpadi játék

5

15

20

0

98

Balettelmélet

36

A balett technika

22

16

38

Az egyes egységek kiejtése

4

4

8

A klasszikus balett pózai, Temps lié

10

10

20

32

32

A klasszikus balett emeltebb szintű
gyakorlatainak elmélete
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0

62

Tánctörténet

72

A tánc keletkezésétől a reneszánsz
táncok világáig

32

32

Az udvari balett kialakulásától a
reformkori magyar táncéletig

28

28

A romantika másodvirágzásától az
újítókig

12

0

20. század első felének táncélete
Magyarországon
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók
munkájára a 20. század második
felében
A vizsgatevékenység előkészítése

0

134

8

20

21

21

21

21

12

12

Zeneismeret

36

Zeneismeret alapjai

24

24

Kreatív zene

12

12

Szakmai idegen nyelv

144

Nyelvtani rendszerezés I.

21

16

37

Nyelvtani rendszerezés II.

21

16

37

Nyelvi készségfejlesztés

51

46

97

Munkavállalói szókincs

51

46

97
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0

62

0

0

124

0

0

36
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2. számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak szabadon felhasználható
óraszámaira vonatkozó rendelkezés indoklása:

Táncos II. szakképesítés
(Színházi táncos szakmairány)
Helyi szinten szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / hetente
Helyi szinten szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / évente

9.
évfolyam

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolyam

5/13.
évfolyam

8

9

8

8

31

288

324

288

248

961

A szakképesítési minimum óraszám
összesen 9- 12. évfolyam:

1148

A képzési minimum óraszám összesen

0
2109

9-13. évfolyam:

Óraszámok a két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra a Táncos
II. (Színházi táncos szakirány) szakképesítés kerettanterve szerint:
1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összóraszám

1148

961

2109

A szakmai idegen nyelv heti óraszámának (4) teljesülése érdekében a két évfolyamos
szakgimnáziumi képzés 1/13-2/14. évfolyamaira vonatkozó szakmai órakeret heti 31 órában
maximalizálódik. Így az éves óraszámok a következőképpen alakulnak:
Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata
Tantárgyak

1/13.
évf.

2/14.
évf.

Szakmai idegen nyelv
Érettségire épülő
szakképesítés órakerete

4

4

1/13-2/14. évf.
óraszám
összesen
268

31

31

2077

A képzésre fordított óraszámok összesen

2345

A szakmai idegen nyelv heti óraszámának (4) teljesülése miatt fennmaradó 2077 órát a Táncos
II. (Színházi táncos szakirány) szakképesítés programkövetelmény moduljaira, tantárgyaira
fordítottuk, figyelembe véve a szakmai szempontokat.
A felhasználható órákat a Klasszikus balett, a Tánctörténet, a Kortárs-modern technikák, az
Emelés, a Színpadi tánc, a Néptánc, az Előadó-művészeti gyakorlat, a Színészmesterség, a
Balettelmélet, a Képességfejlesztés és a Zeneismeret tantárgyak között osztottuk el szem előtt
tartva az előadó-művészeti képzés és a szakirány sajátosságait.
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A szakmai tartalmak változásai a különböző tantárgyaknál

Színészmesterség gyakorlati prezentációval tantárgy
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy azokat az alapvető színjátszási készségeket kialakítsa a
tanulókban, amelyek a táncos szakmában a színpadi megjelenítéshez szükségesek.
Ismertesse meg a tanulókkal
– a helyes beszédtechnikát
– a helyes légzéstechnikát
– a helyes hangsúlyozást, szövegértelmezést
– az egymáshoz való viszonyok szituációs lehetőségeit
– a szerepelemzést
– az alapvető helyzetgyakorlatokat
Alakítsa ki a tanulókban
– a személyiségfejlődés igényét
– a kommunikációs készség fejlesztésének fontosságát
– a gátlások leküzdésére való törekvést
– az ízléses mértéktartást
– a szereplés jó értelemben vett szeretetét
– a színpadi kreativitást
– a színpadi viselkedés fegyelmezett magatartás formáját
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Minden színpadon szereplő előadóművésznek szüksége van az alapvető mozgáskészség, zenei
érzék, ritmusérzék elsajátítására, fejlesztésére. A színészi játék tanulása az összes szakmai,
gyakorlati tantárgy előadói megjelenítését segíti.
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Témakörök:
1. A színészmesterség alapjai
A témakör fontos része a helyes légzés kialakítása és a beszédtechnika fejlesztése. Az
alkalmazott gyakorlatok tartalmazzák az artikuláció, a memória, a koncentráció, a kreatív
fantázia fejlődését. A félévi vizsgákon helyzetgyakorlatok bemutatása mellett egyszerű
szöveges és zenés helyzetgyakorlatok is szerepelhetnek.
Légzés
-

helyes hasi légzés, kapacitásnövelő légző gyakorlatok

-

alap- pót, és lopott levegő vétele

-

légzéskoncentráció, terhelés

-

mozgással kombinált légző gyakorlatok

Hang
-

helyes hangadás

-

rezonanciaképzés, rezonanciaterületek

-

hangelőrehozás, hangindítás

-

középhangsáv beállítása

-

hangmagasság

-

Artikuláció, memória, koncentráció

-

A témakör fontos részét képezik az artikuláció, a memória, a koncentráció, a kreatív
fantázia fejlődését célzó gyakorlatok.

Kiejtés
-

a néma kiejtése

-

magán és mássalhangzók

-

beszédhibák javítása

Kifejezés
-

légzés, hang és artikuláció

-

nyelvi eszközök hatásainak felismerése

Ritmus
-

a beszédritmus fejlesztése

-

belső ritmusunk

-

ritmus improvizáció
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2. Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, tárggyal, zenével, mozgással, tánccal)
-

csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok

-

megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok

-

összetett szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl.
némajáték, számsorok, halandzsa)

-

szituációs játékok különféle eszközökkel (pl. tárgy, báb, zene, mozgás, tánc)

-

a megjelenítés lehetőségei (pl. a szöveg és az akció szétválasztása, történetszínházi
és/vagy olvasószínházi technikák, a stílusváltás alkalmazása)

-

állóképek, szerepháló-építés, képsorozat a különböző viszonyrendszerek, szereplők
közötti kapcsolatok vizsgálatára

-

némajátékos jelenetek és/vagy kötött szövegű játékok és/vagy szöveges jelenetek egyes
érzelmek, élethelyzetek, problémák megjelenítésére

-

egy műalkotásban ábrázolt pillanathoz vezető, illetve annak folytatásaként kibontható
történetek variációinak bemutatása különböző dramatikus tevékenységekkel

-

különböző művészeti ágak között a műalkotások adaptálása

-

a közös alkotás eredményeinek megbeszélése – kis- és nagycsoportos formákban
és/vagy dramatikus tevékenységekben

3. Rögtönzés, saját történetek feldolgozása
-

mozgásos karaktertanulmányok megadott figurákra, helyzetekre különböző szervezési
módokkal

-

a spontán és az előkészített rögtönzések (adott zene, téma, mozgás vagy fogalom
alapján) lehetőségeinek és korlátainak tudatosítása

-

különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása a rögtönzések
során, fókuszban a mozgás jelentéstartalmai

-

tanulmány a nonverbális kommunikáció, a mozdulat, a térbeli elhelyezkedés és az idő
jelentéstartalmáról. A helyzetre, a partnerre, a saját figurára való visszajelzést kiváltó és
lehetővé tevő reflektív formák alkalmazása

-

saját történet lejegyzése, különféle narrációs technikák alkalmazása (a szereplő
önnarrációjának távolító hatása)

-

a szöveg dramatizálása (szituációkra bontás, dialógusok létrehozása, szólamokra
bontás, ritmizálás, visszhangzó felolvasás), mozgásba való transzformálása

-

szerkesztési gyakorlatok (pl. etűdökre bontás, kötött formák társítása)

-

a verbális megjelenés, jelentés nonverbálissá alakítása a konkrét jelentés absztrahálása
3266

4. Helyzetgyakorlatok
A témakör azokat az alapvető színjátszási készségeket alakítja ki a tanulókban, amelyek a
táncos szakmában a színpadi megjelenítéshez szükségesek. A tanulók kisebb jelenetek
vagy darabrészletek gyakorlati prezentálásával foglalkoznak a témakör során.
Szöveges és zenés helyzetgyakorlatok
Mindig az adott osztály képességétől függően, kisebb jelenetek vagy darabrészletek
kerülnek bemutatásra. Ebben az évben, sor kerülhet a zenés műfajjal való megismerkedésre
is. A felkészülést az ehhez kapcsolódó helyzetgyakorlatok kidolgozása jelenti, később
térünk át a részlet, vagy jelenet megrendezésére.
Jelenetek vagy darabrészletek, zenés műfaj helyzetgyakorlatainak kidolgozása
5. Színpadi játék
A növendékek mélyebb betekintést nyerhetnek a színpadi játék „fogásaiba”, eszközeibe:
kellékhasználat, jelmez viselése, be- és kijövetel, poentírozás. A karakterformálás lép
előtérbe. Lényeges egy-egy drámai helyzet megoldása, a jellem ábrázolása, és fejlődése a
cél. Ezen túl fontos szempont, hogy a növendékek képességeiknek legjobban megfelelő
feladatot kapjanak, így a legjobb teljesítményt nyújthassák
A karakterformálás
Kellékhasználat, jelmez viselése, be- és kijövetel, poentírozás.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
tanterem, táncterem, házi színpad
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3. számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése
Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Gyakorlati tantárgyak:

Az értékelés szempontjai:

- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés: táncelméleti és
gyakorlati
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű
- kisebb
gyakorlati
tananyagrészekből
feladatmegoldás (egyéni,
páros, csoportos)
- tananyagrész
otthoni
önálló feldolgozása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók
- esszédolgozatok
- alkotások
létrehozása,
bemutatása
- projektek
- az év közben a szaktanár
bejelentett
gyakorlati
számonkérést tarthat az
adott témakör anyagából,
amire a tanuló osztályzatot
kap.
- a tanulók évközi vizsgán
adnak számot tudásukról
különböző
szakirányokban,
adott
évfolyamnak megfelelően.
Az adott vizsga anyagát a
szaktanár állítja össze. A
bemutatás csoportosan
vagy adott esetben
egyénileg történik.
Az osztályzatokra a
szaktanár tesz javaslatot, a
bizottság szóbeli értékelés
után dönt a szakmai és az

Klasszikus balett
Kortárs- modern
technikák
Emelés
Színpadi tánc
Néptánc
Előadó-művészeti
gyakorlat
Képességfejlesztés
13-14. évfolyam

- az adott évfolyam tananyagának
ismerete
- a tanult mozgásformák önálló,
tudatos plasztikus végrehajtása
-a
tudatos
izomtevékenység,
izommunka,
izomérzékelés
kialakulása
-a
mozgás
esztétikai
törvényszerűségeinek ismerete és
használata
- kreativitás a spontán, önálló
feladatmegoldásokban
- zenehasználat
tudatosságának
mértéke
A tanuló ismerje:
- a tanult technika mozgásanyagát és
táncanyag motívumkincsét
- a technika és táncanyag stílusát,
előadásmódját
-a
megfelelő
színpadi
magatartásmódot
A tanuló legyen képes:
- a technika elemeit, gyakorlatait
biztonsággal,
stílusosan,
harmonikusan bemutatni
-a
technika
sajátosságainak
megfelelő önálló és csoportos
etűdök, kombinációk, koreográfiák
előadására
- stílusosan, meggyőző előadóművészeti
megvalósítással
a
megtanult etűdöket, koreográfiákat
bemutatni
-a
koreográfiákban
megjelenő
karakterek művészi kifejezés- és
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előadásmódjával azonosulni és
prezentálni
- a színházi működés elveit és
gyakorlatát alkalmazni
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előadó-művészeti
osztályzatokról.

Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Színészmesterség

A tanuló legyen képes:

-a
projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok
alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
gyakorlati
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló feldolgozása
- gyakorlati
feleletek,
beszámolók
- esszédolgozatok
- alkotások létrehozása
- esettanulmányok

13. évfolyam

- a színművészet alapeszközeinek
/beszéd, testbeszéd/ elsajátítására.
- különféle színpadi karakterek
megfogalmazására
- improvizációs
képesség
előhívására,
alkalmazására
különféle gyakorlatokban
- rögtönzési képesség fejlődésére
- színpadi jelenlét – helyzetben
maradás képességének fejlődésére
- figyelme tudatos összpontosítására,
fegyelmezett feladatvégzésre
- társai, önmaga és a felnőtt világ
érzékeny megfigyelésére
- a verbális, vokális és nonverbális
kommunikációs csatornák tudatos
használatára
- érzelmi emlékek felszínre hozására
és a szerepjátékokban való kreatív
alkalmazására
- tiszta és kifejező verbális és
gesztusnyelvi megnyilatkozásokra,
- saját teste, mozgásai, illetve a tér és
a térben mozgó társak differenciált
és pontos érzékelésére, a tér kreatív
használatára,
- a megismert munkaformák tudatos
és kreatív alkalmazására saját
ötletei, gondolatai kidolgozásában,
illetve egy kötött drámai szöveg
megjelenítésének előkészítésében.
A tanuló ismerje:
- saját teste lehetőségeit, illetve
érzékszervei hatékonyságát,
-a
különböző
verbális
és
gesztusnyelvi megnyilatkozásokat,
illetve saját eszköztára ez irányú
fejlettségének mértékét,
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- a verbális, vokális és nonverbális
kommunikációs csatornák adta
lehetőségeket,
használatuk
lehetséges módjait,
- az empátiás képesség szerepét
társas helyzetekben, kortársaival és
másokkal való kapcsolatában,
- az érzelmi emlékezet szerepét,
alkalmazásának lehetőségeit a
szerepjátékokban,
- a megismert munkaformák tudatos
és
kreatív
alkalmazásának
lehetőségeit saját ötletei, gondolatai
kidolgozásában, illetve egy kötött
drámai szöveg megjelenítésének
előkészítésében.
- Az értékelési szempontok az adott
évfolyamnak megfelelő fejlettségi
szinten
értelmezhetők
és
értékelhetők.
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Elméleti tantárgyak:

A tanuló ismerje:

- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés: táncelméleti
és gyakorlati fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű
- kisebb
gyakorlati
tananyagrészekből
feladatmegoldás (egyéni,
páros, csoportos)
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- órai
írásbeli
munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai
jegyzetkészítés
értékelése
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló
feldolgozása,
kiselőadás
készítése,
előadása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók

Balettelmélet
13-14. évfolyam

-A
klasszikus
balett
legfontosabb
általános
szabályait
- Az egyes lépések gyakorlatok
speciális szabályait
- A lépések különböző formáit
-A
lépések
variálásának
lehetőségeit
- Az egyes gyakorlatok fizikai
készségfejlesztő lehetőségeit
- A gyakorlatokhoz tartozó
megfelelő
zenei
anyag
kiválasztásának szabályait
- A gyakorlatok zenére történő
alkalmazásának szabályait
- A szakkifejezések jelentését
- A francia szakkifejezések
helyes kiejtését, olvasását
A tanulók legyenek képesek:
- Önálló,
kreatív
gyakorlatszerkesztésre
- A technikai hibák okainak
megkeresésére,
kiküszöbölésére
- A szakmai nyelv helyes
használatára
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Elméleti tantárgyak:

A tanuló ismerje:

- felmérők - szummatív
értékelések (tanév elején,
tanév végén) az éves
ellenőrzési terv szerint
- témazáró
dolgozatok(számát, mennyiségét a
szakmai
tantervek
tartalmazzák).
A
témazáró dolgozat egy
témakör anyagát öleli fel,
két feleletnek megfelelő
súlyú
érdemjeggyel
értékeljük. A témazárók
mindig
írásbeli
számonkérések.
- tantárgyi feladatlapok (kisebb résztémát kérnek
számon)
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés:
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű,
érdemjeggyel
értékeljük
- órai
írásbeli
munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai
jegyzetkészítés
értékelése
-a
projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok
alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás
- tananyagrész
otthoni
önálló
feldolgozása,
kiselőadás
készítése,
előadása

Tánctörténet
Zeneismeret
13-14. évfolyam

-a
művészettörténet,
a
tánctörténet és a zenetörténet
fő stíluskorszakainak egyedi
sajátosságait
az
egyes
időszakok
szellemiségébe
ágyazottan a műalkotásokban
rejlő
gondolatiság,
a
művészeti üzenet lényegét,
ennek összefüggéseit az adott
kor természetszemléletével,
hitvilágával,
társadalmi
körülményeivel
- a zene, a tánc és más
művészetek kapcsolatát és
egymásra gyakorolt hatását
- a művészeti és zeneelméleti
alapfogalmakat
- az
alapvető
esztétikai
kategóriákat, törvényeket, az
alkotás
és
befogadás
folyamatát
- kezdetektől
napjainkig
született
jelentősebb
alkotásokat,
művészeti
eredményeket
A tanulók legyenek képesek:
- egy adott korszak, művészeti
terület keretein belül az
értékek
közül
önállóan
választani
és
azt
szakterületükön hasznosítani a
műalkotásokat értelmezni és
ismereteiket alkalmazni.
- a zeneirodalom klasszikus
alkotásainak és alkotóinak
befogadására
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- szóbeli
feleletek,
beszámolók
- feladatlapok
- esszédolgozatok

3274

Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:
- felmérők - szummatív
értékelések (tanév elején,
tanév végén) az éves
ellenőrzési terv szerint
- témazáró dolgozatok(számát, mennyiségét a
szakmai tantervek
tartalmazzák). A témazáró
dolgozat egy témakör vagy
egy nyelvlecke anyagát
öleli fel, két feleletnek
megfelelő súlyú
érdemjeggyel értékeljük. A
témazárók mindig írásbeli
számonkérések.
- tantárgyi feladatlapok (kisebb résztémát kérnek
számon)
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- röpdolgozatok (10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés: fogalmak,
szabályok, definíciók
számonkérése), felelet
értékű, érdemjeggyel
értékeljük
- órai írásbeli munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai jegyzetkészítés
értékelése
- a projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok alapján
történik
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás
- tananyagrész otthoni
önálló feldolgozása,
kiselőadás készítése,
előadása

Szakmai idegen nyelv
13-14. évfolyam
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- szóbeli feleletek,
beszámolók
- feladatlapok
- esszédolgozatok
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
FESTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301
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KERETTANTERV
KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
FESTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
Szakirány megnevezése: Festő
Tanulmányi terület: Művészet
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2

II.

Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra
9.
évfolya
m

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolya
m

5/13.
évfolyam

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / hetente

8

9

8

8

31

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / évente

288

324

288

248

961

A szakképesítési minimum óraszám
összesen a 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

1148*

961

1

1

1

-

-

Heti, szabadon
felhasználható órakeret

2

2

2

4

-

Helyi szinten
az iskola
pedagógiai
programja
alapján a
szakmai
képzésre
fordítható
egyéb
óraszámok
(ajánlás)

Művészetek**
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40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok***

6

6

6

6

-

Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
maximum óraszám /
hetente

17

18

17

18

35

A szakképesítésre
fordítható maximum
óraszám / évente

612

648

612

558

1085

A szakképesítési
maximum óraszám
összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

2430*

1085

* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai
órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai
programjában rendelkezik.

III. Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összes óraszám

1148*

961

2109

A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere megegyezik az 5
évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével.
IV. A Képző- és iparművészeti munkatárs, Festő szakirányú szakképesítés programkövetelmény

1.

Művés
zetel
mélet
és
ábráz
olás

moduljai, tantárgyai és témakörei
Művészettörténet
Művészettörténet a 19. századig
20. századi művészettörténet
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2. Tervezés és
technológia
3. Szakmai kommunikáció

Kortárs művészet és szakmai környezet
Rajz, festés, mintázás
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
Emberábrázolás
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
Anyagismeret
Anyagismeret
Manuális gyakorlatok
Tervezés és gyakorlat
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Prezentáció
A prezentáció manuális és digitális formái
Tipográfiai alapok
Szóbeli kommunikáció
Szakmai idegen nyelv
Nyelvi készségfejlesztés
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
Szakmai tevékenység bemutatása

4. Festészet

Festészet elmélet
Színelmélet
Technológiai alapismeretek
Magyar festészettörténet
Kortárs magyar festészet
Festészet gyakorlat
Akvarellfestés gyakorlata
Tempera és akrilfestés gyakorlata
Olajfestés gyakorlata
Alkalmazott festészeti technikák
A festészet határterületei, a kortárs művészet
módszerei
Önálló kompozíció létrehozása
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1. Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai
orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít - koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus
formában jeleníti meg
Folyamatosan bővíti, felhasználja művészettörténeti és
művészetelméleti ismereteit
Folyamatosan bővíti, felhasználja a kortárs kulturális és művészeti
ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok társadalmi
környezetébe ágyazottan
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
Művészeti irányzatok a 20. században
Művészeti irányzatok és kulturálisáramlatok a modernizmus
kialakulásától napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények
Időszaki kiállítások
A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az ismeretek kreatív
alkalmazási lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás,
műelemzés)
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a
tónusképzés lehetőségei

Rajz, festés,
mintázás

Művészettörténet

Az 1. Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű szakmai programkövetelmény modulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

A rajzolás és festés különböző technikái

x

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok
felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

x

Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi
technikák alkalmazása

x
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x
x

A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva,
x
axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező
x
kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
x
viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
x
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítés
x
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása
x
15. Művészettörténet tantárgy
263 óra*
*a 9-13. évfolyamon megszervezett képzésben
15.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított
képbe a szakelméleti, a szaktörténeti és a szakgyakorlati órák tudásanyaga beilleszthetővé
váljon
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül
a művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti
munkásság folytatására
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal,
valamint a kortárs szakmai környezettel
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló
megfigyelésére, elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek

15.3.

Témakörök
15.3.1.
Művészettörténet a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
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A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán

15.3.2.
20. századi művészettörténet
A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Múzeumok és más kultúrtörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a 20. században

15.3.3.
Kortárs művészet és szakmai környezet
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet megismertetése
Irányzatok és jellemző tendenciák a kortárs művészetben
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelepek, alkotó helyszínek megismerése, látogatása
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának vizsgálata

16. Rajz, festés, mintázás tantárgy
16.1. A tantárgy tanításának célja
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák középszintű tervezési, kivitelezési
feladataira, valamint a tervezőművészek terveinek értelmezésére, gyakorlati feldolgozására
- fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és
formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását
- erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a
munkakultúrát
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felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések,
tervek mások számára is érthető formában való rögzítésére
- felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány
elemzésére és ábrázolására
- megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és
kifejezésmódokkal
- felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával,
tanulmányrajzok, plasztikai tanulmányok készítésére
16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek, ábrázoló geometria
-

16.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban egymással
szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl.
16.3.1.
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő
rajzi konvenciók megértése, megértetése
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában
Önálló képi gondolkodásra nevelés
A rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet”
kialakítása és társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről/térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok

16.3.2.
Emberábrázolás
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása
A valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása
Lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása
Alakrajz- és akt tanulmányok
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16.3.3.
Ember és tér
Az emberi alak és az épített, illetve a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása
a vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok
Az emberi alak, mint a személyiség - a karakter, érzelmi, hangulati megnyilvánulások
megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A saját személyiség meghatározása, ábrázolása - önismeret
A gesztusok és az anyaghasználat, mint az alkotó egyénre jellemző stílus
Az ember és tárgyi környezetének együttese
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré és akt ábrázolása, térbe helyezése

16.3.4.
Térábrázolási rendszerek
A tanulók térszemléletének fejlesztése
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti
alapjainak megismerése és gyakorlati alkalmazása
A műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használata, a műszaki
ábrázolás egyezményes jelölésrendszere
A leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljárásai
A műszaki rajzok olvasása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
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2. Tervezés és technológia
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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Tervezés és
kivitelezés

FELADATOK
Önállóan értelmezi, vagy önállóan meghatározza a feladatot
Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai munkája során alkalmazza tervezési ismereteit és/vagy
koncepcionális elképzeléseit
Szakmai munkájában az adott tervezői vagy alkotói probléma megoldására,
és/vagy az egyéni mondanivaló kifejezésére törekszik
Tervezési és/vagy alkotómunkájában figyelembe veszi vagy alkalmazza
szakmatörténeti, művészettörténeti ismereteit
Szakmai kivitelezési munkájában alkalmazza technológiai ismereteit
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a különféle anyagok és technikák
ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét felhasználja szakmai feladataiban
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső látásra épülő, kreatív tervek
készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek megfelelő anyagok megválasztása
és kreatív használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl.
magyarázó, közlő rajzon)
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök ismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjai

Anyagismeret

A 2. Tervezés és technológia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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3. Anyagismeret tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és
kivitelezési feladatainak szakszerű ellátására
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott
anyagokkal, eszközökkel
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek
felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit,
tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, szaktörténet, kémia, fizika,

3.3. Témakörök
3.3.1.
Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése
A szakmához kapcsolódó alapanyagok megmunkálása - fizikai, kémiai tulajdonságaik
A sík, plasztikus vagy mozgóképi területek jellegzetes eszköztára
A manuális és digitális eszköztár felhasználási területei
Az alapanyagok és eszközök szakmai területre jellemző fajtái
A segédanyagok tulajdonságai és felhasználási területük
Különféle alapanyagok és eszközök kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok és eszközök beszerzése, előkészítése, biztonságos használata
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszere

3.3.2.
Manuális gyakorlatok
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Vázlatok, tervek összeállítása különböző manuális technikákkal
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyagkísérletek, technikai kísérletek végigvitele
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Anyagtársítások, összetett technikai megoldások

4. Tervezés és gyakorlat tantárgy
4.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák műhelyeinek, eszközeinek
és anyagainak használati és felhasználási lehetőségeit a tervezési és alkotói feladatok
során
- elősegíteni a tervezői-alkotói gondolkodásmód kialakítását
- elősegíteni az önálló tervezői, alkotói módszerek kialakítását
- felkészíteni a tanulókat a szakmai tervezési, előkészítési és kivitelezési feladatok kreatív,
egyéni megoldására
- fejleszteni a tanulók tervezői, alkotói igényességét
- biztosítani az alapvető tervezési, alkotói módszerek, kivitelezési formák megismerését
- lehetővé tenni az elméleti felkészítés összekapcsolását a szakmai gyakorlati
tevékenységekkel

-

megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák
műhelyeinek, eszközeinek és anyagainak balesetmentes és egészségre ártalmatlan
használatát

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, művészettörténet, szaktörténet

4.3. Témakörök
4.3.1.
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Az inspiráció szerepe az alkotótevékenységekben
Az információk rendszerezése, funkcionális rangsorolása
A téma vagy tervezési probléma meghatározásának módjai, menete
Az alkotói koncepció kialakítása és végigvitele
Motívumkeresés, gyűjtőmunka hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A saját tervek megvalósítása
Átlényegítés, absztrakció az alkotófolyamatokban
Szakmai rajz, vázlat értelmezése, felhasználása a tervezési munkában
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakítása, működtetése és fenntartása
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Munkavégzés tradicionális és gépesített műhelyben vagy műtermi környezetben
Feladatértelmezés, a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása, szakmai konzultációk menete
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyag- és technológiai ismeretek felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett sík- plasztikus vagy mozgóképi alkotás tárolása, védelme
A képző- és iparművészeti alkotások bemutatása, installálása, kiállítása
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17.

Szakmai kommunikáció

megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3292

Prezentáció

Szakmai
idegen nyelv

A 3. Szakmai kommunikáció megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Digitális és analóg eszközökkel dokumentál, archivál
Manuális és digitális eszközökkel portfóliót és prezentációt készít
Saját munkáiról vagy egyéb szakmai anyagokról prezentációt készít
Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Képalakító, kiadványszerkesztő és prezentációs programokat használ
Alkalmazza tipográfiai ismereteit
Szakmai anyagát írásban és szóban bemutatja

x
x
x
x
x
x
x

x

Pályázatokon indul és/vagy kiállításokon vesz részt

x

Idegen nyelven:
Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és más szakmai munkáját,
eredményeit
Szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
Állásinterjún, szakmai megbeszélésen vesz részt
Tájékozódik a munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy szakmai irányítás,
együttműködés mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt
SZAKMAI ISMERETEK
A prezentációs formák szerepe, sajátosságai
A digitális és manuális prezentáció eszköztára
A prezentáció létrehozására alkalmas számítógépes programok használata
A kép-szöveg arány helyes megválasztása
A képi dokumentáció formái
Szkennelés – reprófotózás technikai követelményei
A bemutató tartalmi elemei, nyelvi követelményei
A prezentáció verbális előadásmódjának szabályai
Idegen nyelven:
Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

A szakmai állásinterjúk lehetséges kérdései, válaszai

x

A szakmájára vonatkozó, gyakori kifejezések, szókapcsolatok

x

Szakmához kapcsolódó alapvető technikai eszköztár szókészlete

x

A szakma és munkakör alapkifejezései

x

A szakmai kommunikáció alaphelyzetei

x
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5. Prezentáció tantárgy
5.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani az adott szakma bemutatásához szükséges ismereteket és gyakorlati
tapasztalatokat
- fejleszteni a tanulók vizuális- és verbális kommunikációját
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmai munkáik szakszerű
bemutatására
- megismertetni a tanulókat a manuális és digitális prezentáció technikáival
- megismertetni a tanulókat a szakmai munkák rendszerezési-bemutatási lehetőségeivel
- megismertetni a tanulókat a tipográfia alapvető szabályaival, kreatív felhasználási
lehetőségeivel
- elősegíteni a tanulók anyanyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, irodalom, nyelvtan, informatika, szakmai tárgyak

5.3. Témakörök
5.3.1.
A prezentáció manuális és digitális formái
A szakterülethez kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
Az archiválás szerepe és módjai
A képrögzítés technikái – szkennelés és repró fotózás
Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés
Eredeti munkák prezentációja
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának manuális eljárásai
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának digitális technikái
Számítógépes kiadvány- és képfeldolgozó programok használata
A digitális prezentáció megjelenítési módjai
A prezentációk tartalmi követelményei
A prezentációk formai követelményei
Tervdokumentáció készítése
A szerzői jogok kérdései (saját munka és más alkotásainak felhasználási feltételi)

5.3.2.
Digitális prezentáció
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási lehetőségek,
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek
Prezentáció, portfólió összeállítás

5.3.3.

Tipográfiai alapok
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Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok
A betűtípusok tudatos alkalmazása
A képi és szöveges tartalom arány- és stílusrendszere
A kép- és szövegegyüttes tervezési lehetőségei
A digitális és a nyomtatott portfólió tipográfiai megjelenítése
5.3.4.
Szóbeli kommunikáció
A verbális kommunikáció szerepe a szakmai tevékenységen belül
A tartalmi felépítés és előadásmód szabályai a prezentáció során
Nyelvi, nyelvhelyességi elvárások
A prezentáció dinamikája, tudatos felépítése

6.

Szakmai idegen nyelv tantárgy
6.1. A tantárgy tanításának célja
- elősegíteni a tanulók idegennyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelvű szakmai közegben való kommunikációra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók idegennyelvi fejlődése az érdeklődésüknek megfelelő
szakmai anyagon keresztül valósuljon meg
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók betekintsenek az idegennyelvű internetes tudástárak,
fórumok és események világába
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- biztosítani, hogy a tanulók a képzést követően tevékenységüket nemzetközi kontextusba
tudják helyezni
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek, magyar nyelv
6.3. Témakörök
6.3.1.
Nyelvi készségfejlesztés
Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés
Nyelvtani korrekciók
Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegennyelvi kommunikáció
A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való kommunikáció
Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése
Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben

6.3.2.
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven
A számítógépes szakmai programok nyelve
Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése

6.3.3.
Szakmai tevékenység bemutatása
Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai munkák ismertetésére
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Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája
Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és motivációs levél írása
Internetes szakmai prezentációk feldolgozása
Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú modellezése
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18.

Festészet

megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3297

3298

Festészet
gyakorlat

FELADATOK
Ismeri és tudatosan alkalmazza a különböző színtani elméleteket.
Munkája során tudatosan alkalmazza a színeket
A festészet nyersanyagait ismeri, magabiztosan használja
Eszközeit a technikának megfelelően választja meg (pl. ecsetek között különbséget
tesz)
A hordozót a technikának megfelelően előkészíti, alapozza (papír, fa, vászon stb.)
Megkomponálja a képet, megválasztja a képkivágást
Gyűjtőmunka alapján önálló munkát hoz létre
Falfestészeti alap technikákat (freskó, szekkó, sgrafitto) ismeri, egyet közülük a
gyakorlatban is
A díszletfestészet szempontjait megismeri, adott képet nagyít.
Az olajtechnika alapjait elsajátítja és alkalmazza.
Akril alapú festészeti technika alapjait elsajátítja, alkalmazza.
A tempera- és tojástempera technikák alapjait elsajátítja és alkalmazza.
A vízfestés technikáit elsajátítja, alkalmazza.
A pasztell technika alapjait elsajátítja és alkalmazza.
A különböző festészeti technikák tulajdonságainak ismeretében vegyes technikákat
alkalmaz
Experimentális technikákat (kollázs, montázs, dekollázs, amblassage) alapjait
elsajátítja és alkalmazza.
Fixálja, lakkozza a képet.
Munkáját kiállításra előkészíti (pl.: passzpartúzás, keretezés)
A kiállítótér adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodva
installálja munkáját
A munkafolyamatot dokumentálja, a kész munkáról reprodukciót készít (digitális
fényképezés, szkennelés)
SZAKMAI ISMERETEK
A természetes és szintetikus pigmentek fajtái, tulajdonságai
Az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái, tulajdonságai.
A táblaképfestészet hordozóinak anyagai és előkészítésének eszközei
A forma és a funkció összhangjának megjelenése a festészetben
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris meghatározása
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor viszonyában
A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési lehetőségei
Falfestészeti alap technikák (freskó, szekkó) anyagai, eszközei
A kortárs művészet intézményrendszere és tendenciái

Festészet
elmélet

A 4. Festészet megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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7. Festészet elmélet tantárgy

7.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókat a klasszikus és a kortárs festészeti eljárásokkal
- felkészíteni a tanulókat a festészeti eljárások során használt anyagok használatára és
csoportosítására
- megismertetni a tanulókat a festészet stílusváltozásaival a művészettörténeti korszakok
vonatkozásaiban
- elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek összefüggéseiben ismerni a festészeti
kifejezőeszközöket az adott korszakok vonatkozásaiban
- megismertetni a tanulókat a festészeti stílusok társadalmi, kulturális hátterével
- megismertetni a tanulókat az adott korszak jelentős művészeti központjaival,
művészcsoportjaival, iskoláival, alkotóival
- lehetővé tenni, hogy a tanulók megismerjék a jelentős művészeti intézményeket, a hazai
kortárs művészet intézményrendszerét

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, művészettörténet, fizika, kémia, anyagismeret, tervezés és gyakorlat, festészet
gyakorlat

7.3. Témakörök
7.3.1.
Színelmélet
Szín-nevek
Színkör, a színek csoportosításának lehetőségei
Színkontrasztok
Színszimbolika

7.3.2.
Technológiai alapismeretek
A táblaképfestészet anyagai – a hordozók: papírok, fatáblák, vásznak, egyéb lehetséges
hordozók
A hordozók szakszerű előkészítése
A természetes és szintetikus pigmentek fajtái, tulajdonságai (pl.: fényállóság, mészállóság)
Festőszerek és lakkok fajtái, szakszerű és biztonságos tárolásuk
Az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái, tulajdonságai
Modern anyagok, vegyes technikák, kísérleti technikák és határterületek

7.3.3.
Magyar festészettörténet
Magyarországi oltárfestészet (romanika, gótika)
A magyarországi reneszánsz korának festészete
Barokk festészet Magyarországon
A klasszicizmus és a rokokó magyar mesterei
A romantika korának festészete
Az akadémiák kora – a magyar történelmi festészet
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A modernizmus felé: nagybányai művésztelep, Vadak, gödöllői művésztelep
A 20. századi magyar festészet: Nyolcak, Európai Iskola
Festészet 1949 után: szocialista realizmus és az avantgarde művészeti törekvései

7.3.4.
Kortárs magyar festészet
Magyarországi kortárs művészet intézményrendszere (múzeumok, kereskedelmi galériák,
nonprofit galériák, díjak és pályázatok, kurátorok, művészeti írók)
Kortárs művészeti gyűjtemények
Szakfolyóiratok, magazinok és internetes portálok
A festészet eszközét alkalmazó kortárs magyar művészek
A festészet határterületei, a kortárs művészet szerteágazó módszerei
(pl.: akciófestészet, performance, konceptuális művészet, kollaboratív művészet, digitális
utómunka, projekt alapú művészet)

8. Festészet gyakorlat tantárgy

8.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókkal a klasszikus és kortárs festészeti technikákat és eljárásokat
- felkészíteni a tanulókat a klasszikus és kortárs festészeti technikák és eljárások
alkalmazására
- elősegíteni, hogy a tanulók magabiztosan tudják céljukhoz megválasztani anyagaikat és
eszközeiket
- elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni és alkalmazni a stilizálás
és az átírás különböző fajtáit
- fejleszteni a tanulók absztrakt gondolkodását
- felkészíteni a tanulókat a választott technikák és saját elképzeléseinek megvalósítására
- felkészíteni a tanulókat munkájuk digitális dokumentálására
- képessé tenni a tanulókat a festészet alkalmazott területein (díszítőfestés, díszlet festés)
tervek készítésére, illetve tervek alapján a kivitelezésben való részvételre
- felkészíteni a tanulókat szakmai munkáinak kiállításra való előkészítésére, és a kiállítótér
adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodó installációjára

8.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, művészettörténet, rajz, festés, mintázás, festészet elmélet, anyagismeret, tervezés
és gyakorlat, prezentáció

8.3.

Témakörök

8.3.1.
Akvarellfestés gyakorlata
Az akvarell papír száraz és nedves felfeszítése
A vízfestés technikáinak és eszközeinek elsajátítása és alkalmazása
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében:
színkompozíciók készítése
látvány utáni festés
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és/vagy másolási feladatot elvégzése
és/vagy önálló témaválasztással festményt készítése
A munkafolyamat és az elkészült munka digitális dokumentációja
A munka előkészítése kiállításra (keretezés, passzpartúzás)

8.3.2.
Tempera és akrilfestés gyakorlata
A hordozó anyagának kiválasztása és előkészítése
A tempera- és tojástempera technikák alapjainak elsajátítása és alkalmazása
Akril alapú festészeti technika alapjainak elsajátítása, alkalmazása
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében:
színkompozíciók készítése
látvány utáni festés
és/vagy másolási feladatot elvégzése
és/vagy önálló témaválasztással festményt készítése
A munkafolyamat és az elkészült munka digitális dokumentációja
A munka előkészítése kiállításra (keretezés, passzpartúzás, akaszthatóság megoldása)

8.3.3.
Olajfestés gyakorlata
A hordozó kiválasztása és előkészítése
Az olajfestéshez használható ecsetek megismerése és alkalmazása
Az olajfestés festőszereinek ismerete és alkalmazása (száradást gyorsító és lassító anyagok,
lakkok, a munkaeszközök tisztításának eszközei)
Az olajfestés technika alapjainak elsajátítása és alkalmazása
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében:
monokróm és színes kompozíciók készítése
látvány utáni festés
és/vagy másolási feladatot elvégzése
és/vagy önálló témaválasztással festményt készítése
A munkafolyamat és az elkészült munka digitális dokumentációja
A munka előkészítése kiállításra (lakkozás, esetleg keretezés, akaszthatóság megoldása)

8.3.4.
Alkalmazott festészeti technikák
Falfestészeti alap technikák megismerése (freskó, szekkó, sgrafitto, mozaik)
Falfestészeti alaptechnikák egyikének gyakorlati kipróbálása (gyakorló fal hiányában, vagy a
mozgathatóság érdekében a feladat megvalósítható hungarocell táblán, mozaik esetében
gipszben kiöntve)
A vizes vagy száraz festészeti technikának, mozaiknak megfelelő felületetek előkészítése
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében:
kisméretű, egyszerű kompozíció tervezése
vagy másolási feladat elvégzése
adott belső térbe vagy homlokzatra murális technikával kivitelezhető munka
tervezése a tér figyelembevételével
A díszletfestés alapvető szempontjainak és technikáinak megismerése
Olcsó, az egyéb technikáknál nagyobb hordozók (olcsó vásznak, papírok) előkészítése.
Padlón fekvő munkadarabok: álló helyzetű munkavégzés.
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A festészetben szokottnál nagyobb, hatékonyabb eszközök használata, logikusan,
tervszerűen felépített munkafolyamat, gyorsaság, csoportmunka
Speciális esztétikai elvárás: realista megjelenítés, túlzó tér, illetve fény-árnyék ábrázolás, a
távolról láttatás elve, a nagy felületek összefogott kezelése, a személyes festői karakter
kerülése, a legjellemzőbb nézőtéri nézethez igazodás a perspektívában, a legjellemzőbb
színpadi világításhoz igazodó festett fényirányokhoz kialakítása
Az adott technika lehetőségeinek ismeretében:
adott színdarabhoz, filmes enteriőr kialakításhoz választott képek kinagyítása,
megfestése
szükség esetén - makettezés

8.3.5.
A festészet határterületei, a kortárs művészet módszerei
Különböző rajztechnikák alkalmazása és keverése a festészeti eszköztár bővítésére
Experimentális technikák megismerése és legalább egy kipróbálása (kollázs, montázs,
dekollázs, assemblage)
A ’45 utáni művészet szerteágazó művészeti irányzatainak ismeretében a vizuális nyelv
kibővítése az alábbi módszerek valamelyikének kipróbálásával:
installációs tér tervezése
akciófestészet
performance
konceptuális művészet
kollaboratív művészet
új média művészet (fotó, videómunka, digitális utómunka)
projekt alapú művészet

8.3.6. Önálló kompozíció létrehozása
Adott vagy választott téma alapján:
- gyűjtőmunka végzése, (online és offline források felhasználása, az analógiák
megismerése)
- széles körű technikai ismeretek birtokában a témához a megfelelő technika, anyag és
eszköz megválasztása,
- az önálló kompozícióhoz/munkához vázlatok, tervek készítése, a tervek elemzése és
ez alapján
- a munka ütemezése és kivitelezése
- a kész munka kiállításkész állapotának kialakítása és (ideális) installációs tervének
elkészítése
- a teljes folyamat dokumentálása képben és szövegesen, a munka bemutatása
élőszóban és/vagy prezentációval
9. Az oktatás javasolt helyszínei (ajánlás)
A szakmai elméleti és gyakorlati órák helyszíne a köznevelési intézményben:
- tanterem, számítógépes tanterem –internetkapcsolattal
- természetes és mesterséges fénnyel jól megvilágított rajzterem, rajzbakokkal,
festőállványokkal, a mintázáshoz mintázóállványokkal
- napfényes vagy erős mesterséges megvilágítású festőműterem, vizes blokkal a
műtermen belül (a szakma tanítása akkor hatékony, ha állandó műteremhelyiség áll
rendelkezésre)
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-

prezentációs eszközökkel felszerelt, sötétíthető, internet kapcsolattal rendelkező
szaktanterem
az alapvető szakmai technikai felszerelésekkel ellátott műhely az alkalmazott festészeti
technikákhoz
külső kiállítási, múzeumi helyszínek, stúdiók
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3.1 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak óraszáma évfolyamonként

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/14.

Szakképesítés megnevezése:
e

Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

Művészettörténet

gy

e

gy

e

gy

e

gy

gy

e

gy

e

Összesen heti

2

2

2

2

2

4

4

Összesen éves

72

72

72

62

62

144

124

Művészettörténet a 19.
századig

72

72

72

36

72

72

20. századi
művészettörténet

36

36

Kortárs művészet és
szakmai környezet

Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

e

gy

72

36

72

Összesen heti:

4

4

4

4

8

8

8

Összesen éves:

144

144

144

124

248

288

248

Látvány utáni ábrázolás és
formaképzés

104

64

50

12

24

136

32

Emberábrázolás

8

34

56

50

80

80

100

Ember és tér

8

34

22

50

128

56

100

Térábrázolási rendszerek

24

12

16

12

16

16

16

Rajz, festés, mintázás
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Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

Összesen heti:

2

1

Összesen éves:

72

36

Anyagismeret

12

12

Anyagismeret

Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

Tervezés és gyakorlat

Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

24

Manuális gyakorlatok

60

Összesen heti

2

2

2

Összesen éves

72

62

72

Bevezetés a tervezési és
alkotási folyamatokba

72

62

72

Összesen heti

1

1

1

2

2

2

Összesen éves

36

36

31

62

72

62

A prezentáció manuális és
digitális formái

20

14

13

20

36

0

Digitális prezentáció

12

14

10

28

12

34

Tipográfiai alapok

0

4

4

6

12

4

Szóbeli kommunikáció

4

4

4

8

12

Prezentáció
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24

Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

Összesen heti

3+1

4

3+1

Összesen éves

124

144

124

Nyelvi készségfejlesztés

Szakmai idegennyelv

Művészeti, szakmai
tájékozódás idegen nyelven
Szakmai tevékenység
bemutatása

Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

Összesen heti

2

2

2

2

4

2

Összesen éves

72

72

62

62

144

62

Színelmélet

14

8

0

0

24

0

Technológiai alapismeretek

24

26

20

32

24

32

Magyar festészettörténet

20

20

12

0

24

0

Kortárs magyar festészet

4

8

30

30

72

30

Festészet elmélet

Szakképesítésre vonatkozó
óraszám

Festészet gyakorlat

Összesen heti

5

7

6

7

12+3

10

12+3

Összesen éves

180

252

216

217

465

360

465

Akvarellfestés gyakorlata

70

63

12

21

0

60

40

3306

Tempera és akrilfestés
gyakorlata

100

119

84

21

0

60

100

Olajfestés gyakorlata

0

28

60

21

0

60

100

Alkalmazott festészeti
technikák

0

14

24

28

120

60

0

A festészet határterületei, a
kortárs művészet
módszerei

10

28

24

21

120

60

0

Önálló kompozíció
létrehozása

0

0

12

105

225

60

225

3.2 számú melléklet
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A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak szabadon felhasználható óraszámaira vonatkozó rendelkezés indoklása:

A szabadsávos óraszámok tananyagtartalmát a kerettanterv által meghatározott témakörök között osztottuk szét.
*A szakmai tartalmak óratömegei tartalmazzák a két témahét (digitális, fenntarthatósági, pénzügyi) tematikájába való beilleszthetőséget.

3.3 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése:
A félév végén, illetve az év végén a diákok prezentáción mutatják be az addig keletkezett munkáikat. A félévi prezentációnál a féléves, az év végi esetén
pedig az egész éves teljesítmény kerül bemutatásra. A diák minkét esetben két érdemjegyet kap, egyet a prezentációra és egyet a bemutatott munkákra.
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Rajz, festés mintázás




















Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai orientációs
előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít - koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában jeleníti
meg
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák
alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Mongerendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli
ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítés
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

Anyagismeret






















Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a különféle anyagok és technikák
ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét felhasználja szakmai feladataiban
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső látásra épülő, kreatív tervek készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek megfelelő anyagok megválasztása és
kreatív használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó,
közlő rajzon)
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök ismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjai
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

Tervezés és gyakorlat





























Önállóan értelmezi, vagy önállóan meghatározza a feladatot
Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai munkája során alkalmazza tervezési ismereteit és/vagy koncepcionális
elképzeléseit
Szakmai munkájában az adott tervezői vagy alkotói probléma megoldására, és/vagy az
egyéni mondanivaló kifejezésére törekszik
Tervezési és/vagy alkotómunkájában figyelembe veszi vagy alkalmazza
szakmatörténeti, művészettörténeti ismereteit
Szakmai kivitelezési munkájában alkalmazza technológiai ismereteit
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a különféle anyagok és technikák
ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét felhasználja szakmai feladataiban
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső látásra épülő, kreatív tervek készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek megfelelő anyagok megválasztása és
kreatív használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó,
közlő rajzon)
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök ismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjai
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

Prezentáció























Digitális és analóg eszközökkel dokumentál, archivál
Manuális és digitális eszközökkel portfóliót és prezentációt készít
Saját munkáiról vagy egyéb szakmai anyagokról prezentációt készít
Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Képalakító, kiadványszerkesztő és prezentációs programokat használ
Alkalmazza tipográfiai ismereteit
Szakmai anyagát írásban és szóban bemutatja
Pályázatokon indul és/vagy kiállításokon vesz részt
Idegen nyelven:
Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és más szakmai munkáját,
eredményeit
Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy szakmai irányítás, együttműködés
mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt
A prezentációs formák szerepe, sajátosságai
A digitális és manuális prezentáció eszköztára
A prezentáció létrehozására alkalmas számítógépes programok használata
A kép-szöveg arány helyes megválasztása
A képi dokumentáció formái
Szkennelés – reprófotózás technikai követelményei
A bemutató tartalmi elemei, nyelvi követelményei
A prezentáció verbális előadásmódjának szabályai
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

Festészet elmélet
















Ismeri és tudatosan alkalmazza a különböző színtani elméleteket.
Munkája során tudatosan alkalmazza a színeket
A festészet nyersanyagait ismeri, magabiztosan használja
A hordozót a technikának megfelelően előkészíti, alapozza (papír, fa, vászon stb.)
Megkomponálja a képet, megválasztja a képkivágást
A kiállítótér adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodva installálja
munkáját
A természetes és szintetikus pigmentek fajtái, tulajdonságai
Az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái, tulajdonságai.
A táblaképfestészet hordozóinak anyagai és előkészítésének eszközei
A forma és a funkció összhangjának megjelenése a festészetben
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris meghatározása
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor viszonyában
A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési lehetőségei
Falfestészeti alap technikák (freskó, szekkó) anyagai, eszközei
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

Festészet gyakorlat






























Ismeri és tudatosan alkalmazza a különböző színtani elméleteket.
Munkája során tudatosan alkalmazza a színeket
A festészet nyersanyagait ismeri, magabiztosan használja
Eszközeit a technikának megfelelően választja meg (pl. ecsetek között különbséget
tesz)
A hordozót a technikának megfelelően előkészíti, alapozza (papír, fa, vászon stb.)
Megkomponálja a képet, megválasztja a képkivágást
Gyűjtőmunka alapján önálló munkát hoz létre
Falfestészeti alap technikákat (freskó, szekkó, sgrafitto) ismeri, egyet közülük a
gyakorlatban is
A díszletfestészet szempontjait megismeri, adott képet nagyít.
Az olajtechnika alapjait elsajátítja és alkalmazza.
Akril alapú festészeti technika alapjait elsajátítja, alkalmazza.
A tempera- és tojástempera technikák alapjait elsajátítja és alkalmazza.
A vízfestés technikáit elsajátítja, alkalmazza.
A pasztell technika alapjait elsajátítja és alkalmazza.
A különböző festészeti technikák tulajdonságainak ismeretében vegyes technikákat
alkalmaz
Experimentális technikákat (kollázs, montázs, dekollázs, amblassage) alapjait
elsajátítja és alkalmazza.
Fixálja, lakkozza a képet.
Munkáját kiállításra előkészíti (pl.: passzpartúzás, keretezés)
A kiállítótér adottságaihoz, a kiállításon szereplő többi munkához igazodva installálja
munkáját
A munkafolyamatot dokumentálja, a kész munkáról reprodukciót készít (digitális
fényképezés, szkennelés)
A természetes és szintetikus pigmentek fajtái, tulajdonságai
Az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái, tulajdonságai.
A táblaképfestészet hordozóinak anyagai és előkészítésének eszközei
A forma és a funkció összhangjának megjelenése a festészetben
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris meghatározása
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor viszonyában
A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési lehetőségei
Falfestészeti alap technikák (freskó, szekkó) anyagai, eszközei
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

Művészettörténet












Folyamatosan bővíti, felhasználja művészettörténeti és művészetelméleti ismereteit
Folyamatosan bővíti, felhasználja a kortárs kulturális és művészeti ismereteit
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok társadalmi környezetébe
ágyazottan
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
Művészeti irányzatok a 20. században
Művészeti irányzatok és kulturálisáramlatok a modernizmus kialakulásától napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények
Időszaki kiállítások
A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási
lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

Szakmai idegennyelv
















Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és más szakmai munkáját,
eredményeit
Szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
Állásinterjún, szakmai megbeszélésen vesz részt
Tájékozódik a munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy szakmai irányítás, együttműködés
mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt
A prezentáció létrehozására alkalmas számítógépes programok használata
Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése
A szakmai állásinterjúk lehetséges kérdései, válaszai
A szakmájára vonatkozó, gyakori kifejezések, szókapcsolatok
Szakmához kapcsolódó alapvető technikai eszköztár szókészlete
A szakma és munkakör alapkifejezései
A szakmai kommunikáció alaphelyzetei
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, cooperatív munka, páros feladat,
szóbeli felelet, írásbeli dolgozat, írásbeli teszt,
esszé, összehasonlító elemzés, röpdolgozat, órai
munka, gyűjtőmunka, gyakorlati feladat,
beszámoló

MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
SZOBRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
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OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301

KERETTANTERV
KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
SZOBRÁSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
VII.

A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
Szakirány megnevezése: Szobrász
Tanulmányi terület: Művészet
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2

VIII.

Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra
9.
évfolya
m

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolya
m

5/13.
évfolyam

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / hetente

8

9

8

8

31

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / évente

288

324

288

248

961

A szakképesítési minimum óraszám
összesen a 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

1148*

961

1

1

1

-

-

Heti, szabadon
felhasználható órakeret

2

2

2

4

-

40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok***

6

6

6

6

-

Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható

17

18

17

18

35

Helyi szinten az iskola
pedagógiai programja
alapján a szakmai képzésre
fordítható egyéb
óraszámok (ajánlás)

Művészetek**
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maximum óraszám /
hetente
A szakképesítésre
fordítható maximum
óraszám / évente

612

648

A szakképesítési
maximum óraszám
összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

612

2430*

558

1085

1085

* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai
órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai
programjában rendelkezik.

IX.

Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összes óraszám

1148*

961

2109

A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere megegyezik az 5
évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével.
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A Képző- és iparművészeti munkatárs, Szobrász szakirányú szakképesítés

3. Szakmai kommunikáció

2. Tervezés és
technológia

2.

Művészetelmélet és
ábrázolás

programkövetelmény moduljai, tantárgyai és témakörei

Művészettörténet
Művészettörténet a 19. századig
20. századi művészettörténet
Kortárs művészet és szakmai környezet
Rajz, festés, mintázás
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
Emberábrázolás
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
Anyagismeret
Anyagismeret
Manuális gyakorlatok
Tervezés és gyakorlat
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Prezentáció
A prezentáció manuális és digitális formái
Tipográfiai alapok
Szóbeli kommunikáció
Szakmai idegen nyelv
Nyelvi készségfejlesztés
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
Szakmai tevékenység bemutatása
Szobrász szakmai elmélet

4. Szoborkészítés

X.

Szobrász szaktörténet
Szobrászati technológia
Szobrász szakmai gyakorlat
Mintázás gyakorlat
Sokszorosító eljárások
Szobortervezés és kivitelezés

3320

4. Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3321

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai
orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít - koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus
formában jeleníti meg
Folyamatosan bővíti, felhasználja művészettörténeti és
művészetelméleti ismereteit
Folyamatosan bővíti, felhasználja a kortárs kulturális és művészeti
ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok társadalmi
környezetébe ágyazottan
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
Művészeti irányzatok a 20. században
Művészeti irányzatok és kulturálisáramlatok a modernizmus
kialakulásától napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények
Időszaki kiállítások
A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az ismeretek kreatív
alkalmazási lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás,
műelemzés)
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a
tónusképzés lehetőségei

Rajz, festés,
mintázás

Művészettörténet

Az 1. Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

A rajzolás és festés különböző technikái

x

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok
felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

x

Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi
technikák alkalmazása

x
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x
x

A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva,
axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező
kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítés
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása
19. Művészettörténet tantárgy

x
x
x
x
x
x

19.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított
képbe a szakelméleti, a szaktörténeti és a szakgyakorlati órák tudásanyaga beilleszthetővé
váljon
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül
a művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti
munkásság folytatására
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal,
valamint a kortárs szakmai környezettel
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló
megfigyelésére, elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására
19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek

19.3.

Témakörök
19.3.1.
Művészettörténet a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
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A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán

19.3.2.
20. századi művészettörténet
A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Múzeumok és más kultúrtörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a 20. században

19.3.3.
Kortárs művészet és szakmai környezet
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet megismertetése
Irányzatok és jellemző tendenciák a kortárs művészetben
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelepek, alkotó helyszínek megismerése, látogatása
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának vizsgálata

20. Rajz, festés, mintázás tantárgy

20.1. A tantárgy tanításának célja
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák középszintű tervezési, kivitelezési
feladataira, valamint a tervezőművészek terveinek értelmezésére, gyakorlati feldolgozására
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-

fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és
formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását
erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a
munkakultúrát
felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések,
tervek mások számára is érthető formában való rögzítésére
felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány
elemzésére és ábrázolására
megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és
kifejezésmódokkal
felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával,
tanulmányrajzok, plasztikai tanulmányok készítésére

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek, ábrázoló geometria

20.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban egymással
szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl.
20.3.1.
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő
rajzi konvenciók megértése, megértetése
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában
Önálló képi gondolkodásra nevelés
A rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet”
kialakítása és társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről / térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok

20.3.2.
Emberábrázolás
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása
A valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása
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Lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása
Alakrajz- és akt tanulmányok

20.3.3.
Ember és tér
Az emberi alak és az épített, illetve a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása
a vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok
Az emberi alak, mint a személyiség - a karakter, érzelmi, hangulati megnyilvánulások
megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A saját személyiség meghatározása, ábrázolása - önismeret
A gesztusok és az anyaghasználat, mint az alkotó egyénre jellemző stílus
Az ember és tárgyi környezetének együttese
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré és akt ábrázolása, térbe helyezése

20.3.4.
Térábrázolási rendszerek
A tanulók térszemléletének fejlesztése
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti
alapjainak megismerése és gyakorlati alkalmazása
A műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használata,
a műszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszere
A leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljárásai
A műszaki rajzok olvasása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás

3326

3.

Tervezés és technológia

megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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Tervezés és
kivitelezés

FELADATOK
Önállóan értelmezi, vagy önállóan meghatározza a feladatot
Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai munkája során alkalmazza tervezési ismereteit és/vagy
koncepcionális elképzeléseit
Szakmai munkájában az adott tervezői vagy alkotói probléma megoldására,
és/vagy az egyéni mondanivaló kifejezésére törekszik
Tervezési és/vagy alkotómunkájában figyelembe veszi vagy alkalmazza
szakmatörténeti, művészettörténeti ismereteit
Szakmai kivitelezési munkájában alkalmazza technológiai ismereteit
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a különféle anyagok és technikák
ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét felhasználja szakmai feladataiban
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső látásra épülő, kreatív tervek
készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek megfelelő anyagok megválasztása
és kreatív használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl.
magyarázó, közlő rajzon)
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök ismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjai

Anyagismeret

A 2. Tervezés és technológia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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4. Anyagismeret tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és
kivitelezési feladatainak szakszerű ellátására
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott
anyagokkal, eszközökkel
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek
felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit,
tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, szaktörténet, kémia, fizika,

5.3. Témakörök
5.3.1.
Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése
A szakmához kapcsolódó alapanyagok megmunkálása - fizikai, kémiai tulajdonságaik
A sík, plasztikus vagy mozgóképi területek jellegzetes eszköztára
A manuális és digitális eszköztár felhasználási területei
Az alapanyagok és eszközök szakmai területre jellemző fajtái
A segédanyagok tulajdonságai és felhasználási területük
Különféle alapanyagok és eszközök kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok és eszközök beszerzése, előkészítése, biztonságos használata
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszere

5.3.2.
Manuális gyakorlatok
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Vázlatok, tervek összeállítása különböző manuális technikákkal
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyagkísérletek, technikai kísérletek végigvitele
Anyagtársítások, összetett technikai megoldások

6. Tervezés és gyakorlat tantárgy
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4.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák műhelyeinek, eszközeinek
és anyagainak használati és felhasználási lehetőségeit a tervezési és alkotói feladatok
során
- elősegíteni a tervezői-alkotói gondolkodásmód kialakítását
- elősegíteni az önálló tervezői, alkotói módszerek kialakítását
- felkészíteni a tanulókat a szakmai tervezési, előkészítési és kivitelezési feladatok kreatív,
egyéni megoldására
- fejleszteni a tanulók tervezői, alkotói igényességét
- biztosítani az alapvető tervezési, alkotói módszerek, kivitelezési formák megismerését
- lehetővé tenni az elméleti felkészítés összekapcsolását a szakmai gyakorlati
tevékenységekkel

-

megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák
műhelyeinek, eszközeinek és anyagainak balesetmentes és egészségre ártalmatlan
használatát

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, művészettörténet, szaktörténet

6.3. Témakörök
6.3.1.
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Az inspiráció szerepe az alkotótevékenységekben
Az információk rendszerezése, funkcionális rangsorolása
A téma vagy tervezési probléma meghatározásának módjai, menete
Az alkotói koncepció kialakítása és végigvitele
Motívumkeresés, gyűjtőmunkahagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A saját tervek megvalósítása
Átlényegítés, absztrakció az alkotófolyamatokban
Szakmai rajz, vázlat értelmezése, felhasználása a tervezési munkában
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakítása, működtetése és fenntartása
Munkavégzés tradicionális és gépesített műhelyben vagy műtermi környezetben
Feladatértelmezés, a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása, szakmai konzultációk menete
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyag- és technológiai ismeretek felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett sík- plasztikus vagy mozgóképi alkotás tárolása, védelme
A képző- és iparművészeti alkotások bemutatása, installálása, kiállítása
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21.

Szakmai kommunikáció

megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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Prezentáció

Szakmai
idegen nyelv

A 3. Szakmai kommunikáció megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Digitális és analóg eszközökkel dokumentál, archivál
Manuális és digitális eszközökkel portfóliót és prezentációt készít
Saját munkáiról vagy egyéb szakmai anyagokról prezentációt készít
Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Képalakító, kiadványszerkesztő és prezentációs programokat használ
Alkalmazza tipográfiai ismereteit
Szakmai anyagát írásban és szóban bemutatja

x
x
x
x
x
x
x

x

Pályázatokon indul és/vagy kiállításokon vesz részt

x

Idegen nyelven:
Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és más szakmai munkáját,
eredményeit
Szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
Állásinterjún, szakmai megbeszélésen vesz részt
Tájékozódik a munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy szakmai irányítás,
együttműködés mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt
SZAKMAI ISMERETEK
A prezentációs formák szerepe, sajátosságai
A digitális és manuális prezentáció eszköztára
A prezentáció létrehozására alkalmas számítógépes programok használata
A kép-szöveg arány helyes megválasztása
A képi dokumentáció formái
Szkennelés – reprófotózás technikai követelményei
A bemutató tartalmi elemei, nyelvi követelményei
A prezentáció verbális előadásmódjának szabályai
Idegen nyelven:
Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

A szakmai állásinterjúk lehetséges kérdései, válaszai

x

A szakmájára vonatkozó, gyakori kifejezések, szókapcsolatok

x

Szakmához kapcsolódó alapvető technikai eszköztár szókészlete

x

A szakma és munkakör alapkifejezései

x

A szakmai kommunikáció alaphelyzetei

x
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7. Prezentáció tantárgy

5.4. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani az adott szakma bemutatásához szükséges ismereteket és gyakorlati
tapasztalatokat
- fejleszteni a tanulók vizuális- és verbális kommunikációját
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmai munkáik szakszerű
bemutatására
- megismertetni a tanulókat a manuális és digitális prezentáció technikáival
- megismertetni a tanulókat a szakmai munkák rendszerezési-bemutatási lehetőségeivel
- megismertetni a tanulókat a tipográfia alapvető szabályaival, kreatív felhasználási
lehetőségeivel
- elősegíteni a tanulók anyanyelvibeszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
5.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, irodalom, nyelvtan, informatika, szakmai tárgyak
5.6. Témakörök
5.6.1.
A prezentáció manuális és digitális formái
A szakterülethez kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
Az archiválás szerepe és módjai
A képrögzítés technikái – szkennelés és repró fotózás
Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés
Eredeti munkák prezentációja
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának manuális eljárásai
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának digitális technikái
Számítógépes kiadvány- és képfeldolgozó programok használata
A digitális prezentáció megjelenítési módjai
A prezentációk tartalmi követelményei
A prezentációk formai követelményei
Tervdokumentáció készítése
A szerzői jogok kérdései (saját munka és más alkotásainak felhasználási feltételi)

5.6.2.
Digitális prezentáció
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási lehetőségek,
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek
Prezentáció, portfólió összeállítás

5.6.3.

Tipográfiai alapok
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Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok
A betűtípusok tudatos alkalmazása
A képi és szöveges tartalom arány- és stílusrendszere
A kép- és szövegegyüttes tervezési lehetőségei
A digitális és a nyomtatott portfólió tipográfiai megjelenítése
5.6.4.
Szóbeli kommunikáció
A verbális kommunikáció szerepe a szakmai tevékenységen belül
A tartalmi felépítés és előadásmód szabályai a prezentáció során
Nyelvi, nyelvhelyességi elvárások
A prezentáció dinamikája, tudatos felépítése

6. Szakmai idegen nyelv tantárgy
6.1. A tantárgy tanításának célja
- elősegíteni a tanulók idegennyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelvű szakmai közegben való kommunikációra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók idegennyelvi fejlődése az érdeklődésüknek megfelelő
szakmai anyagon keresztül valósuljon meg
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók betekintsenek az idegennyelvű internetes tudástárak,
fórumok és események világába
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- biztosítani, hogy a tanulók a képzést követően tevékenységüket nemzetközi kontextusba
tudják helyezni
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek, magyar nyelv
6.4. Témakörök
6.4.1.
Nyelvi készségfejlesztés
Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés
Nyelvtani korrekciók
Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegennyelvi kommunikáció
A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való kommunikáció
Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése
Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben

6.4.2.
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven
A számítógépes szakmai programok nyelve
Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése

6.4.3.
Szakmai tevékenység bemutatása
Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai munkák ismertetésére
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Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája
Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és motivációs levél írása
Internetes szakmai prezentációk feldolgozása
Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú modellezése

4. Szoborkészítés
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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Szobrász szakmai
gyakorlat

FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti kortárs művészettörténeti és
szaktörténeti ismereteit

Szobrász szakmai
elmélet

A 4. Szoborkészítés megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x

Szakmai munkájához rajzi és plasztikai tanulmányokat folytat
Inspirációt gyűjt, klasszikus és kortárs szobrászati előképeket
tanulmányoz

x
x

x

Megtervezi, ütemezi a szoborkészítés teljes folyamatát

x

Tervet, vázlatot műleírást készít (rajz, műszaki rajz / 3D elektronikus
formában is, műszaki leírás, plasztikus vázlat)

x

A kifejezés és megjelenítés szempontjai szerint anyagot és technikát
választ

x

A megvalósítás és kivitelezés során önállóan alkalmazza a választott
szobrászati technikát

x

Az elkészült munkáit installálja, előkészítikiállításra vagy a helyszínen
való felállításra

x

Szakmai munkája során betartja a baleset és munkavédelmi, valamint
a környezetvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
Művészeti irányzatok, szobrászat a modernizmus kialakulásától
napjainkig
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
A művek, tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése

x
x
x

x
x

x

Rajzi, plasztikai ismeretek szakmai alkalmazása

x

Naprakész ismeretek az anyag-, és szerszámtechnológia területén

x

x

Építészeti alapismeretek
A szobor közösségben betöltött szerepe
A műhely, az eszközök, az anyagok szakszerű és körültekintő
alkalmazása

x
x

x
x

A szakmai szöveg, műszaki terv, műszaki rajz és leírás értése
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x
x

7. Szobrász szakmai elmélet tantárgy
7.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókat a szobrászat történetével a legkorábbi leletektől napjainkig
- felkészíteni a tanulókat az építészeti, alaktani elemek megkülönböztetésére
- lehetővé tenni a klasszikus és kortárs szobrászati művek megismerését, a stílusjegyek
felismerését
- lehetővé tenni a szobrászatban fellelhető anyagok és technológiák megismerését
- a műelemzéseken keresztül, megismertetni a szakkifejezéseket, lehetővé tenni az
ismeretek alkalmazását
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, történelem, szakmai tantárgyak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Szobrász szaktörténet
A különböző korszakok kedvelt műfajai, ábrázolási különbségek
A szobrászat története a kezdetektől az ókor végéig
Az európai szobrászat napjainkig (ókeresztény, román, gót, reneszánsz,
barokk, klasszicizmus és romantika; a századforduló, szecesszió, izmusok)
Az Európán kívüli szobrászat napjainkig (Távol-Kelet, Afrika, Észak- és Dél
Amerika, Ausztrália, Japán, India, Kína)
Különböző kultúrák szobrászatának hatása az európai szobrászatra, különböző korokban

7.3.2.
Szobrászati technikák
A szobrászatban használt különböző eszközök és anyagok kezdetektől napjainkig
Szobrászati stílusok, technikák kialakulása különböző korokban

8. Szobrász szakmai gyakorlat tantárgy
8.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókkal az általános téri-plasztikai problémákat
- megismertetni a tanulókat a természeti forma fogalmával, formaképző struktúrákkal,
forma és idő kapcsolatával, a formaalakító tényezőkkel
- felkészíteni a tanulókat az egyszerű és bonyolult szerkezetek megértésére, leképezésére
- megismertetni a tanulókat az ornamentális és geometrikus elemekkel
- elősegíteni a téri viszonyok (fent-lent, jobb-bal, előtér-háttér) megértését
- megismertetni az emberi test arányrendszerét
- megismertetni az építészet és szobrászat kapcsolatrendszerét (pl. statika, tömeg)
- lehetővé tenni a tanulók számára a szobrászat anyagainak megismerését
- megismertetni a tanulókkal az alapvető szobrászati technikákat és eszközöket
- elősegíteni a feladatok kivitelezése során a megfelelő arány- és léptékrendszer
elsajátítását
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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Matematika, természetismeret: kémia, fizika, biológia, rajz-festés-mintázás

8.3. Témakörök
8.3.1.
Mintázás gyakorlat
A szobrászműterem és műhely felszerelése, eszközei és szerszámai, használatuk a
gyakorlatban
A szakmai nyelv megtanulása a gyakorlatok során
A gépek és szerszámok szakszerű használata
Szobrászati anyagok megismerése, használata
Az alapvető szakmai fogások elsajátítása
Érem, dombormű, kisplasztika tervezése, készítése
Gipszlapok öntése, vágása, sablonhúzás, betűvésés
Ornamentika mintázása, öntése, sokszorosítása
Természeti formák tanulmányozása, növények, termések, állatok mintázása, terrakotta,
illetve gipszforma készítése
Vázkészítés, agyag,viasz és plasztilin kisplasztika, vázlat készítése állatokról, emberről,
rajzok, képek, modell alapján
Portrémintázás során a méretek, arányok, karakter témakörének megismerése
Az emberi figura tanulmányozása, mint a szobrászat klasszikus témája
A szobrászati műfajok (érem, vert érem, dombormű, portré, figura, drapériás figura, torzó,)
Díszítőszobrászati, épületszobrászati technikák elsajátítása (gipszöntés, sablonhúzás,
gipszforma készítés, sokszorosítás)
Betűvésés, faragás (kő-, famegmunkálás)
Gipszfelrakás, mintázás elsajátítása
A szobrászat eszközeinek használata (kézi és gépi)
Technikák gyakorlása (mintázás, öntés, faragás, sokszorosítás)
Az anyagok, eszközök, technikák szakmai nyelve
A kisplasztika és köztéri szobrászat sajátosságai

8.3.2.
Sokszorosító eljárások
A mintázott, kész munka gipszbe öntése
A gipsznegatív fajtái a vakforma, darabforma készítése
Szilikon gumi negatív készítése
Szobor előkészítése bronzöntéshez, egyéb anyagból való sokszorosításhoz
Faragható anyagok és technológiák megismerése (a pontozógép használata)
A fa és a kő, mint a faragás klasszikus anyagai

8.3.3
Szobortervezés és kivitelezés
Az alapvető szakmai tudás elsajátításának, mélyítésének gyakorlata
Szobrászati anyagok és technikák használata
Funkcionalitás a szobrászatban
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9. Az oktatás javasolt helyszínei (ajánlás)
A szakmai elméleti és gyakorlati órák helyszíne a köznevelési intézményben:
- tanterem, számítógépes tanterem –internetkapcsolattal
- természetes és mesterséges fénnyel jól megvilágított rajzterem, rajzbakokkal,
a mintázáshoz mintázóállványokkal
- prezentációs eszközökkel felszerelt, internet kapcsolattal rendelkező szaktanterem
- az alapalapvető szakmai technikai felszerelésekkel ellátott műhely, műterem, gipszöntő
műhely, faragó műhely, bronzöntő műhely (utóbbiak hiányában műhelylátogatások)
- külső könyvtári-, kiállítási-, múzeumi helyszínek, stúdiók
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3.1 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak óraszáma évfolyamonként

Szakképesítés megnevezése:

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/14.

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
SZOBRÁSZ
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

évfolyamok száma: 5

Összesen heti

4

4

4

4

8

Összesen éves

144
(4x36)

144
(4x36)

144
(4x36)

124
(4x31)

248
(8x31)

104

64

50

12

24

8

34

56

50

80

Témakör:
Szakképesítésre
vonatkozó óraszám

2.3.1. Látvány utáni
ábrázolás és
formaképzés
Témakör:

2.3.2.
Emberábrázolás
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e

gy

e

gy

Témakör:

2.3.3. Ember és tér

8

34

22

50

128

24

12

16

12

16

Témakör:

2.3.4.Térábrázolási
rendszerek

Összesen

72
(2x36)

Témakör:

Anyagismeret

3.3.1. Anyagismeret

36

Témakör:

3.3.2 Manuális
gyakorlatok
Összesen

36

72

62

72

62

Tervezés és
gyakorlat

Szobrász szakmai
elmélet

Témakör

4.3.1.Bevezetés a
tervezési és alkotási
folyamatokba
Összesen

72
(2x36)

72
(2x36)
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62 óra
(2x31)

62
(2x31)

Témakör:

7.3.1.Szobrász
szaktörténet

43

43

38

38

29

29

24

24

Témakör:

7.3.2.Szobrászati
technológia

Összesen

180
(5x36)

252
(7x36)

216
(6x36)

217
(7x31)

465
(15x31)

105

135

143

131

295

55

56

48

50

120

Témakör

Szobrász szakmai
gyakorlat

8.3.1.Mintázás
gyakorlat

Témakör

8.3.2. Sokszorosító
eljárások
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Témakör

8.3.3.
Szobortervezés és
kivitelezés

20

30

25

36

50

3.2 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak szabadon felhasználható óraszámaira vonatkozó rendelkezés indoklása:
“A szabadsávos óraszámok tananyag tartalmát a kerettantervben meghatározott témakörök között osztottuk szét.”
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3.3 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése

Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Rajz, festés, mintázás

A látvány értelmezése, elhelyezés, komponálás.
A perspektíva szabályainak helyes alkalmazása.
A szerkezet, formai megjelenítés, plasztikusság,
arányok, karakter.
Az előadásmód, az ábrázolási technikák cél
szerinti alkalmazása, vonal, folt változatos
lehetőségei, érzékenység, dinamika… stb.
alkalmazása.
A színek és színkontrasztok tudatos alkalmazása.
A tónus, fény-árnyék törvényszerű ábrázolása,
önárnyék, vetett árnyék, csúcsfény, reflexfény…
stb. alkalmazása.
Az épített külső- és belső környezet
megjelenítése.
Önálló alkotói véleményformálás kreatív, egyedi
absztrakt lehetőségek alkalmazása.
Szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása.

Értékelés tanulói produktumokon keresztül.
– gyakorlati feladat,
– órai munka,
– projektfeladat,
– házi feladat

A szaknyelv megfelelő alkalmazása.

Szóbeli feleletek:
– tanári vázlat alapján,

Anyagismeret
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A kivitelezési munkához szükséges anyagok és
technológiák megfelelő ismerete.

–
–

tanulói vázlat alapján,
átgondolás után, önállóan.

Írásbeli feleletek:
– röpdolgozatok,
– tesztek,
– feladatlapok,
– témazáró, összegző dolgozatok,
– esszé jellegű számonkérések,
– csoportos munka,
– órai munka

Szobrász szakmai elmélet

Művészettörténeti-, szaktörténeti-, szakelméleti-,
ismeretanyag.
A szaknyelv megfelelő alkalmazása.
A készített munkák bemutatása, előkészítésének
és kiállításának, szabályai.
Szakmai portfólió összeállítása.
A tervezői alkotói munka folyamatának megfelelő
ismerete.

Szobrász szakmai gyakorlat

A tervezői, alkotói munka folyamata.
Tervek, vázlatok, modell variációk.
Vázrendszer.
Látvány utáni formaképzés.
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Írásbeli feleletek:
– röpdolgozatok,
– tesztek,
– feladatlapok,
– témazáró, összegző dolgozatok
– esszé jellegű számonkérések
Szóbeli feleletek:
– tanári vázlat alapján,
– tanulói vázlat alapján,
– átgondolás után, önállóan,
– csoportos munka,
– kiselőadás,
– prezentáció
Értékelés tanulói produktumokon keresztül
– gyakorlati feladat,
– órai munka,
– projektfeladat,

Előadásmód, szerkezet, arányok, szimmetria,
rész-egész.
Technológia és anyaghasználat megfelelő
ismerete. Mintázás, faragás, öntés.
Szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása.
Előadásmód, anyagszerűség, felületképzés.
Plasztikusság, formarend, ritmus.
Anatómiai ismeretek alkalmazása.
Önálló alkotói véleményformálás kreatív, egyedi
absztrakt lehetőségek alkalmazása.
Írásbeli: Az érdemjegy:
90 - 100 % 5 /jeles
75 - 89 % 4 /jó
55 - 74 % 3 /közepes
35 - 54 % 2 /elégséges
0 - 34 % l /elégtelen
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–
–

házi feladat,
csoportos munka

MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MŰVÉSZETI GARFIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301
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KERETTANTERV
KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MŰVÉSZETI GRAFIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
XI. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
Szakirány megnevezése: Művészeti grafikus
Tanulmányi terület: Művészet
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2

XII.

Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra
9.
évfolya
m

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolya
m

5/13.
évfolyam

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / hetente

8

9

8

8

31

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / évente

288

324

288

248

961

A szakképesítési minimum óraszám
összesen a 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

1148*

961

1

1

1

-

-

Heti, szabadon
felhasználható órakeret

2

2

2

4

-

40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok***

6

6

6

6

-

Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
maximum óraszám /
hetente

17

18

17

18

35

Helyi szinten az iskola pedagógiai
programja alapján a szakmai
képzésre fordítható egyéb
óraszámok (ajánlás)

Művészetek**
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A szakképesítésre
fordítható maximum
óraszám / évente

612

648

612

558

1085

A szakképesítési
maximum óraszám
2430*
1085
összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai
órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai
programjában rendelkezik.

XIII.

Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összes óraszám

1148*

961

2109

A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere megegyezik az 5
évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével.
XIV. A Képző- és iparművészeti munkatárs, Művészeti grafikus szakirányú szakképesítés

Művészettörténet
Művészettörténet a 19. századig
20. századi művészettörténet
Kortárs művészet és szakmai környezet
Rajz, festés, mintázás
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
Emberábrázolás
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek

2.
Tervez
és és
technol
ógia

1.

Művészetelmélet és
ábrázolás

programkövetelmény moduljai, tantárgyai és témakörei

Anyagismeret
Anyagismeret
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Manuális gyakorlatok
Tervezés és gyakorlat

4. Grafikai elmélet és gyakorlat

3. Szakmai kommunikáció

Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Prezentáció
A prezentáció manuális és digitális formái
Tipográfiai alapok
Szóbeli kommunikáció
Szakmai idegen nyelv
Nyelvi készségfejlesztés
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
Szakmai tevékenység bemutatása
Grafikus szaktörténet
Szaktörténet
Grafikai ábrázolás és technika
Manuális illusztráció
Sokszorosító grafika
Kalligráfia
Grafikai tervezés
Digitális grafikai technikák
Tervezőgrafikai feladatok
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5. Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3351

FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai
orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít - koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus
formában jeleníti meg
Folyamatosan bővíti, felhasználja művészettörténeti és
művészetelméleti ismereteit
Folyamatosan bővíti, felhasználja a kortárs kulturális és művészeti
ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok társadalmi
környezetébe ágyazottan
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
Művészeti irányzatok a 20. században
Művészeti irányzatok és kulturálisáramlatok a modernizmus
kialakulásától napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények
Időszaki kiállítások
A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az ismeretek kreatív
alkalmazási lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás,
műelemzés)
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a
tónusképzés lehetőségei

Rajz, festés,
mintázás

Művészettörténet

Az 1. Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

A rajzolás és festés különböző technikái

x

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok
felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

x

Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi
technikák alkalmazása

x
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x
x

A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva,
axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező
kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítés
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása
22. Művészettörténet tantárgy

x
x
x
x
x
x

22.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított
képbe a szakelméleti, a szaktörténeti és a szakgyakorlati órák tudásanyaga beilleszthetővé
váljon
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül
a művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti
munkásság folytatására
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal,
valamint a kortárs szakmai környezettel
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló
megfigyelésére, elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására
22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek

22.3.

Témakörök
22.3.1.
Művészettörténet a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
3353

A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán

22.3.2.
20. századi művészettörténet
A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Múzeumok és más kultúrtörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a 20. században

22.3.3.
Kortárs művészet és szakmai környezet
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet megismertetése
Irányzatok és jellemző tendenciák a kortárs művészetben
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelepek, alkotó helyszínek megismerése, látogatása
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának vizsgálata

23. Rajz, festés, mintázás tantárgy
23.1. A tantárgy tanításának célja
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák középszintű tervezési, kivitelezési
feladataira, valamint a tervezőművészek terveinek értelmezésére, gyakorlati feldolgozására
- fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és
formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását
- erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a
munkakultúrát
- felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések,
tervek mások számára is érthető formában való rögzítésére
3354

-

felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány
elemzésére és ábrázolására
- megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és
kifejezésmódokkal
- felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával,
tanulmányrajzok, plasztikai tanulmányok készítésére
23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek, ábrázoló geometria

23.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban egymással
szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl.
23.3.1.
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő
rajzi konvenciók megértése, megértetése
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában
Önálló képi gondolkodásra nevelés
A rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet”
kialakítása és társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről/térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok

23.3.2.
Emberábrázolás
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása
A valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása
Lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása
Alakrajz- és akt tanulmányok

23.3.3.

Ember és tér
3355

Az emberi alak és az épített, illetve a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása
a vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok
Az emberi alak, mint a személyiség - a karakter, érzelmi, hangulati megnyilvánulások
megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A saját személyiség meghatározása, ábrázolása - önismeret
A gesztusok és az anyaghasználat, mint az alkotó egyénre jellemző stílus
Az ember és tárgyi környezetének együttese
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré és akt ábrázolása, térbe helyezése

23.3.4.
Térábrázolási rendszerek
A tanulók térszemléletének fejlesztése
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti
alapjainak megismerése és gyakorlati alkalmazása
A műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használata, a műszaki
ábrázolás egyezményes jelölésrendszere
A leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljárásai
A műszaki rajzok olvasása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
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2. Tervezés és technológia
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3357

3358

Tervezés és
kivitelezés

FELADATOK
Önállóan értelmezi, vagy önállóan meghatározza a feladatot
Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai munkája során alkalmazza tervezési ismereteit és/vagy
koncepcionális elképzeléseit
Szakmai munkájában az adott tervezői vagy alkotói probléma megoldására,
és/vagy az egyéni mondanivaló kifejezésére törekszik
Tervezési és/vagy alkotómunkájában figyelembe veszi vagy alkalmazza
szakmatörténeti, művészettörténeti ismereteit
Szakmai kivitelezési munkájában alkalmazza technológiai ismereteit
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a különféle anyagok és technikák
ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét felhasználja szakmai feladataiban
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső látásra épülő, kreatív tervek
készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek megfelelő anyagok megválasztása
és kreatív használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl.
magyarázó, közlő rajzon)
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök ismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjai

Anyagismeret

A 2. Tervezés és technológia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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24.Anyagismeret tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és
kivitelezési feladatainak szakszerű ellátására
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott
anyagokkal, eszközökkel
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek
felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit,
tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, szaktörténet, kémia, fizika,

7.3. Témakörök
7.3.1.
Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése
A szakmához kapcsolódó alapanyagok megmunkálása - fizikai, kémiai tulajdonságaik
A sík, plasztikus vagy mozgóképi területek jellegzetes eszköztára
A manuális és digitális eszköztár felhasználási területei
Az alapanyagok és eszközök szakmai területre jellemző fajtái
A segédanyagok tulajdonságai és felhasználási területük
Különféle alapanyagok és eszközök kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok és eszközök beszerzése, előkészítése, biztonságos használata
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszere

7.3.2.
Manuális gyakorlatok
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Vázlatok, tervek összeállítása különböző manuális technikákkal
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyagkísérletek, technikai kísérletek végigvitele
Anyagtársítások, összetett technikai megoldások

8. Tervezés és gyakorlat tantárgy
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4.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák műhelyeinek, eszközeinek
és anyagainak használati és felhasználási lehetőségeit a tervezési és alkotói feladatok
során
- elősegíteni a tervezői-alkotói gondolkodásmód kialakítását
- elősegíteni az önálló tervezői, alkotói módszerek kialakítását
- felkészíteni a tanulókat a szakmai tervezési, előkészítési és kivitelezési feladatok kreatív,
egyéni megoldására
- fejleszteni a tanulók tervezői, alkotói igényességét
- biztosítani az alapvető tervezési, alkotói módszerek, kivitelezési formák megismerését
- lehetővé tenni az elméleti felkészítés összekapcsolását a szakmai gyakorlati
tevékenységekkel

-

megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák
műhelyeinek, eszközeinek és anyagainak balesetmentes és egészségre ártalmatlan
használatát

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, művészettörténet, szaktörténet

8.3. Témakörök
8.3.1.
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Az inspiráció szerepe az alkotótevékenységekben
Az információk rendszerezése, funkcionális rangsorolása
A téma vagy tervezési probléma meghatározásának módjai, menete
Az alkotói koncepció kialakítása és végigvitele
Motívumkeresés, gyűjtőmunka hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A saját tervek megvalósítása
Átlényegítés, absztrakció az alkotófolyamatokban
Szakmai rajz, vázlat értelmezése, felhasználása a tervezési munkában
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakítása, működtetése és fenntartása
Munkavégzés tradicionális és gépesített műhelyben vagy műtermi környezetben
Feladatértelmezés, a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása, szakmai konzultációk menete
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyag- és technológiai ismeretek felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett sík- plasztikus vagy mozgóképi alkotás tárolása, védelme
A képző- és iparművészeti alkotások bemutatása, installálása, kiállítása
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3. Szakmai kommunikáció
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3361

Prezentáció

Szakmai
idegen nyelv

A 3. Szakmai kommunikáció megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Digitális és analóg eszközökkel dokumentál, archivál
Manuális és digitális eszközökkel portfóliót és prezentációt készít
Saját munkáiról vagy egyéb szakmai anyagokról prezentációt készít
Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Képalakító, kiadványszerkesztő és prezentációs programokat használ
Alkalmazza tipográfiai ismereteit
Szakmai anyagát írásban és szóban bemutatja

x
x
x
x
x
x
x

x

Pályázatokon indul és/vagy kiállításokon vesz részt

x

Idegen nyelven:
Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és más szakmai munkáját,
eredményeit
Szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
Állásinterjún, szakmai megbeszélésen vesz részt
Tájékozódik a munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy szakmai irányítás,
együttműködés mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt
SZAKMAI ISMERETEK
A prezentációs formák szerepe, sajátosságai
A digitális és manuális prezentáció eszköztára
A prezentáció létrehozására alkalmas számítógépes programok használata
A kép-szöveg arány helyes megválasztása
A képi dokumentáció formái
Szkennelés – reprófotózás technikai követelményei
A bemutató tartalmi elemei, nyelvi követelményei
A prezentáció verbális előadásmódjának szabályai
Idegen nyelven:
Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

A szakmai állásinterjúk lehetséges kérdései, válaszai

x

A szakmájára vonatkozó, gyakori kifejezések, szókapcsolatok

x

Szakmához kapcsolódó alapvető technikai eszköztár szókészlete

x

A szakma és munkakör alapkifejezései

x

A szakmai kommunikáció alaphelyzetei

x
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9. Prezentáció tantárgy
6.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani az adott szakma bemutatásához szükséges ismereteket és gyakorlati
tapasztalatokat
- fejleszteni a tanulók vizuális- és verbális kommunikációját
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmai munkáik szakszerű
bemutatására
- megismertetni a tanulókat a manuális és digitális prezentáció technikáival
- megismertetni a tanulókat a szakmai munkák rendszerezési-bemutatási lehetőségeivel
- megismertetni a tanulókat a tipográfia alapvető szabályaival, kreatív felhasználási
lehetőségeivel
- elősegíteni a tanulók anyanyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, irodalom, nyelvtan, informatika, szakmai tárgyak

6.3. Témakörök
6.3.1.
A prezentáció manuális és digitális formái
A szakterülethez kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
Az archiválás szerepe és módjai
A képrögzítés technikái – szkennelés és repró fotózás
Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés
Eredeti munkák prezentációja
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának manuális eljárásai
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának digitális technikái
Számítógépes kiadvány- és képfeldolgozó programok használata
A digitális prezentáció megjelenítési módjai
A prezentációk tartalmi követelményei
A prezentációk formai követelményei
Tervdokumentáció készítése
A szerzői jogok kérdései (saját munka és más alkotásainak felhasználási feltételi)

6.3.2.
Digitális prezentáció
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási lehetőségek,
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek
Prezentáció, portfólió összeállítás

6.3.3.
Tipográfiai alapok
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok
A betűtípusok tudatos alkalmazása
A képi és szöveges tartalom arány- és stílusrendszere
A kép- és szövegegyüttes tervezési lehetőségei
A digitális és a nyomtatott portfólió tipográfiai megjelenítése
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6.3.4.
Szóbeli kommunikáció
A verbális kommunikáció szerepe a szakmai tevékenységen belül
A tartalmi felépítés és előadásmód szabályai a prezentáció során
Nyelvi, nyelvhelyességi elvárások
A prezentáció dinamikája, tudatos felépítése

7. Szakmai idegen nyelv tantárgy
6.1. A tantárgy tanításának célja
- elősegíteni a tanulók idegennyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelvű szakmai közegben való kommunikációra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók idegennyelvi fejlődése az érdeklődésüknek megfelelő
szakmai anyagon keresztül valósuljon meg
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók betekintsenek az idegennyelvű internetes tudástárak,
fórumok és események világába
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- biztosítani, hogy a tanulók a képzést követően tevékenységüket nemzetközi kontextusba
tudják helyezni
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek, magyar nyelv

6.5. Témakörök
6.5.1.
Nyelvi készségfejlesztés
Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés
Nyelvtani korrekciók
Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegennyelvi kommunikáció
A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való kommunikáció
Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése
Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben

6.5.2.
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven
A számítógépes szakmai programok nyelve
Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése

6.5.3.
Szakmai tevékenység bemutatása
Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai munkák ismertetésére
Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája
Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és motivációs levél írása
Internetes szakmai prezentációk feldolgozása
Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú modellezése
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4. Grafikai elmélet és gyakorlat
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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FELADATOK
Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmaelméleti, szaktörténeti ismereteit
Tájékozódik a grafikus szakmai terület legújabb törekvéseiről, technikáiról
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a tervezési munkájában
Grafikatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai kivitelezési munkájában
Feladatot értelmez, inspirációt és információkat gyűjt a feladathoz
Terveket, vázlatokat, költségvetést készít
Rajzol, fest és fotográfiát alkalmaz a szakmai kivitelezésben
Manuális illusztrációs technikákat alkalmaz (rajz, festés, montázs, kollázs,
applikációk)
Stílus- és kompozíciós feladatokat végez
Belső látására támaszkodva kreatív terveket készít
Előkészíti a gépeket, berendezéseket, szerszámokat
Sokszorosító grafikai technikákkal illusztrációt, szakillusztrációt készít,
nyomtat
Manuális technikával illusztrációt, szakillusztrációt készít
Grafikusként használja a képi narratíva, történetmesélés és jelteremtés
különféle feladatait
Vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat alkalmaz
Digitális technikával készít, nyomtat illusztrációt, szakillusztrációt
Ábrát, szakábrát készít
Képeredetit digitalizál
Digitális képfeldolgozást végez
Logót, szimbólumokat, piktogramokat tervez
Arculatot tervez, arculati kézikönyvet készít
Különböző kiadványok, hirdetések grafikai tervét készíti el
Plakát, hirdetés grafikai tervét készíti el
Termékarculatok, csomagolások grafikai tervét készíti el
Reklámkampány grafikai elemeit tervezi meg
Infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat hoz létre
Tipográfiai tervet készít
Vizuális koncepciót dolgoz ki
A terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíti
Weboldal grafikai tervét készíti el
SZAKMAI ISMERETEK
A különböző korok és kultúrák írásos és grafikus emlékei
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x
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x
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x
x
x

Grafikai tervezés

Grafikai ábrázolás és
technika

Grafikus
szaktörténet

A 4. Grafikai elmélet és gyakorlat megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak
és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A szakmatörténet stíluskorszakai, technikai vívmányai
A szaktörténet meghatározó műhelyei, kiemelkedő alkotói
Az írás fejlődése
Betűtörténet, tipográfiai korszakok, stílusok
Grafikai trendek a kortárs szakmai területen
Inspiráció- és információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározása
A manuális eljárások alkalmazása a tervezésben
Különleges, kísérleti eljárások, egyedi technikák alkalmazása
Sokszorosítógrafikai eljárások, egyedi technikák ismerete
Különböző ábrázolásmódok. A stilizálás és az átírás különböző fajtái.
Absztrakt ábrázolás.
Színtan, fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret, kompozíciós szabályok,
képi és szöveges elemek kapcsolatrendszere
Ábrák - szakábrák illusztrációk - szakillusztrációk készítése nyomdai és online
felhasználásra
Illusztráció - szakillusztráció készítés manuális és digitális eszközökkel
Vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programok
alkalmazása
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatványtípusok
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmazása
Szakelméleti ismeretek alkalmazása a tervezési munkában
Szaktörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési munkában
Az egyes grafikai műfajok sajátosságainak ismerete
Nyomdai eljárások, utómunkák ismerete
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata
A papírgyártás technológiái, papírfajták
Képi tartalom és szöveg integrációja grafikai tervekben
Képeredeti digitalizálása, digitális képfeldolgozás
Reklámozási, hirdetési és marketing alapfogalmak, alkalmazások
Szakmai nyelv ismerete és használata
Rajzeszközök, kéziszerszámok használata
A művészi képsokszorosítás anyagainak, eszközeinek ismerete
Nyomdai eljárások és előkészítési szabályok ismerete
Kortárs tervezőgrafikai, illusztrációs és tipográfiai munkák elemzése,
értelmezése
Képfeldolgozási, szkennelési alapismeretek
Tipográfiai, tördelési és betűalkalmazási szabályok ismerete
Koncepcionális gondolkodás elsajátítása a tervezéskor

7. Grafikus szaktörténet tantárgy
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7.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókkal a tervező- és képgrafika speciális történeti értékeit
- lehetővé tenni a tanulók számára a régi korokból származó, de ma is alkalmazott
betűtípusok, tipográfiai és egyéb vizuális megoldások stilisztikai értékének és vizuális
jelentésének elsajátítását
- elősegíteni a stílusérzék fejlesztését
- elősegíteni a tanulók stílus- és kultúrtörténeti ismereteinek bővülését, vizuális és általános
kultúrájuk fejlesztését
- bemutatni a történeti ismereteken keresztül az inspirációs lehetőségeket
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészettörténet, prezentáció
7.3. Témakörök
8.1.1.
Szaktörténet
Az írás kialakulása, korai írásrendszerek, anyagok, eszközök
A latin betű kialakulása
A kódex Európában
Magyarországi kódexek
Könyvnyomtatás: tipográfia és illusztráció Európában a kezdetektől a 21. század elejéig.
Jelentős technikai találmányok
A hazai könyvnyomtatás fontosabb alkotói, emlékei
Betűtörténet a kezdetektől a jelenkorig – betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok
Jelentős betűmetszők és -tervezők
A tipográfia fajtái, alapfogalmai, klasszikus és modern tipográfia
A hagyományos sokszorosítógrafikai eljárások története: technikák és jeles művészek
Stílusok, mozgalmak, irányzatok, alkotók és művek – kísérleti és kereskedelmi
tervezőgrafika a 20. században Európában és az Egyesült Államokban
A kereskedelmi grafika műfajainak kialakulása
A számítógép megjelenése

8. Grafikai ábrázolás és technika tantárgy
8.1. A tantárgy tanításának célja
- elősegíteni a tanulók ismeret- és tapasztalatszerzését a képi nyelv alkalmazása és a vizuális
gondolkodás terén.
- elmélyíteni a Tervezés és technológia tantárgy oktatása során, a manuális technikák területén
szerzett tapasztalatokat
- elősegíteni a különböző ábrázolási lehetőségek, stílusok, és alkalmazási területeik
megismerését, elsajátítását
- lehetővé tenni változatos képalkotó technikák megismerését, a tapasztalatszerzést az egyes
eljárások sajátos képi, ábrázolási lehetőségeivel kapcsolatban
- felkészíteni a tanulókat a stílus, a formanyelv és a technika egyre tudatosabb kiválasztására és
alkalmazására
- elősegíteni a tanulók motorikus készségeinek fejlesztését
- bátorítani az egyéni megoldások keresését
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-

elősegíteni a kreatív gondolkodás fejlesztését a grafikai területeken
megismertetni a tanulókat a manuális eljárások felhasználásának lehetőségeivel a kortárs
tervezésben
felkészíteni a tanulókat a manuális alkotások felhasználására a digitális tervezési és előkészítési
folyamatokban
megismertetni a tanulókat a szakmai alapfogalmakkal, a grafika ágaival, műfajaival, a szakmai
kategóriákkal és szakkifejezésekkel
fejleszteni a tanulók szakmai együttműködési készségét

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Tervezés és technológia, művészettörténet, rajz, festés

8.3. Témakörök
8.3.1. Manuális illusztrációs megoldások
A manuális eljárások felhasználási területei a kortárs tervezésben
Feladatértelmezés, inspiráció- és információgyűjtés az adott feladathoz
Grafikai vázlatok, tervek készítése
Szabadkézi rajzolás, festés, fotográfia alkalmazása a szakmai kivitelezésben
Manuális illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, applikációk
Különleges, kísérleti eljárások, egyedi technikák
A szakmai rajzkészség és gondolkodásmód fejlesztése
Anyag- és technikai kísérletek
Kompozíciós gyakorlatok
A forma feldolgozása különböző technikai eszközökkel
A stilizálás és az átírás különböző fajtái
Az absztrakt gondolkodás fejlesztése
Dekoratív struktúrák, díszítő motívumok
Szerves és geometrikus kifejezésformák
Kompozíciós gyakorlatok
Színtan, színelméletek, színhatások vizsgálata
Ábrázolásmódok, ábrázolási stílusok
Történetmesélés ábrázolással és absztrakt eszközökkel, különböző technikákkal
A megfelelő formanyelv és technika megtalálása az adott feladathoz
Karaktertervezés, mozgás, mozdulatok stilizált ábrázolása
Különböző illusztrációs műfajok
Képek és illusztrációk felhasználási területei
Képregény
Jelteremtés, piktogram
Vizuális rendszer szerint felépített sorozat
Kézzel alkotott betű és kép viszonya
Régi korok ábrázolásmódja, illusztrációi
20-21. századi illusztrációk
Projektmunka: közös feladatok, vizuális játékok
8.3.2. Sokszorosító grafika
Illusztráció és autonóm alkotás készítése magas-, mély- és síknyomtatási eljárásokkal
A hagyományos sokszorosítógrafikai eljárások sajátos képalkotó lehetőségei, vizuális
hatásai
Kísérletezés a technikai és képi lehetőségekkel
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Műfajspecifikus vázlatok készítése – számolva a tükörfordított nyomatképpel
Vegyes technikai megoldások
Régi korok jelentős alkotói és kortárs művészek munkái
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata, eszközeinek kezelése
A mechanikus nyomtatási elvek tanulmányozása, a nyomtatás menete
Kézi nyomtatási lehetőségek
Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete, alkalmazása
Az egyes technikákhoz való papírok ismerete
Az eredeti grafika meghatározása, szempontrendszere, a képgrafikai szabályozó
Passzpartúzás, installálás

8.3.3. Kalligráfia
A kézzel írott szöveg vizuális hatása, kifejezési lehetőségei
Anyagok, eszközök, hordozók, technikák
Betűanatómia
A latin betűs kézírás kezdetein használt betűtípusok
Gót betűk
Itáliai reneszánsz kézírás-típusok
Kínai és iszlám hagyományok
Kortárs példák, mai felhasználási területek

9. Grafikai tervezés tantárgy
9.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani a grafikus szoftverismeret elmélyítését
- megismertetni a tanulókat a tervezőgrafika műfajaival, műfaji sajátosságaival, funkcióival
- lehetővé tenni a szakma elméleti ismereteinek elsajátítását
- elősegíteni a vizuális és általános kultúra fejlesztését
- felkészíteni a tanulókat a grafikai ismeret- és tapasztalatszerzés, a grafikai tervezés,
előkészítés és kivitelezés feladataira
- felkészíteni a tanulókat az önálló tervezési feladatok elvégzésére: a koncepcionális,
ugyanakkor kreatív tervezői gondolkozásra

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Tervezés és technológia, művészettörténet, rajz, festés

9.3. Témakörök
9.3.1.
Digitális grafikai technikák
A Tervezés és technológia tantárgy oktatása során szerzett szoftveres ismeretek
elmélyítése: vektor- és pixelgrafikus programok alkalmazása
Technikai és tervezési részfeladatok
Jel, jelrendszer, piktogram, szimbólum, logó
Ábra, szakábra, illusztráció, szakillusztráció
Magyarázó ábra, térkép
Változatok készítése azonos témára, analízis
Képeredeti digitalizálása
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Digitális képfeldolgozás a célnak megfelelően
Digitális montázs
Átírás, elvonatkoztatás digitális eszközökkel.
A filterek, effektek bölcs használata: célszerűség, funkció, esztétikum.
Képi nyelvek, ábrázolásmódok, illusztrációs műfajok
Különböző illusztrációs műfajok
Képek és illusztrációk felhasználási területei

9.3.2.
Tervezőgrafikai feladatok
A Tervezés és technológia tantárgy oktatása során szerzett szoftveres ismeretek
elmélyítése: vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő szoftver alkalmazása
Az egyes tervezőgrafikai műfajok funkciója és az ebből adódó sajátos tervezési követelmények
Betűalkalmazás, tipográfiai szabályok
Tördelési, kiadványszerkesztési szabályok, technikák
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmazása
Különböző nyomtatványtípusok, kisterjedelmű nyomtatványok sajátosságainak
megismerése, tervezése
A kompozíció, az arányok tanulmányozása
Stílusok, stílusgyakorlatok / szaktörténeti ismeretek alkalmazása
Kép és szöveg integrációja
Címlap, borító tervezése
Plakát, hirdetés tervezése
Csomagolás, termékarculat kialakítása
Reklámkampány grafikai elemeinek megtervezése
Arculat, arculati kézikönyv elkészítése
Újság, magazin layout tervezése
Makett készítése
Manuális technikával készült anyagok integrálása a digitális környezetbe: illusztrált kiadvány
tervezése, manuálisan készült elemek felhasználása
Infografika, adatvizualizáció elkészítése
Nyomdai előkészítés nyomtatási technika és termék függvényében
Nyomdai utómunkák és felületkezelések fajtái és előkészítése
Weboldal látványterve
Koncepcionális gondolkodás, tervezés
Csoportmunka: közös tervezés és megvalósítás. A feladatok elosztása
Feladatértelmezés, inspiráció- és információgyűjtés az adott feladathoz
Kortárs példák egyes műfajok, tervezési problémák kapcsán
A gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó további elméleti tartalmak
Magas-, és mélynyomtatási technológiák a mai nyomdában. Az ofszet- és a szitanyomás.
Digitális nyomtatási eljárások.
Nyomtatás utáni műveletek
Papírfajták jellegzetességei és felhasználásuk
Nyomdai költségek, anyagárak, költségvetés készítése
A grafikus munkát érintő szoftver- és hardverismeret
Nem szakmai jellegű, de a grafikus által is használt szoftverek
File-típusok, fontkezelés
Nyomdai eljárások során és digitális környezetben használatos színrendszerek
Reklámozási, hirdetési és marketing alapfogalmak, alkalmazások
A reklámstúdiók, -ügynökségek munkája
Könyv- és lapkiadók tevékenysége, az újság és a könyv elkészítésének folyamata
Kortárs tervezők munkáinak megismerése, szakmai, technikai elemzése
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Szakmai kiállítások látogatása

10. Az oktatás javasolt helyszínei (ajánlás)
A szakmai elméleti és gyakorlati órák helyszíne a köznevelési intézményben:
- vetítésre alkalmas tanterem, számítógépes tanterem – internetkapcsolattal;
- természetes és mesterséges fénnyel jól megvilágított rajzterem, rajzbakokkal,
festőállványokkal, a mintázáshoz mintázóállványokkal;
- prezentációs eszközökkel felszerelt, internet kapcsolattal rendelkező szaktanterem;
- az alapvető szakmai technikai felszerelésekkel rendelkező műhely, műterem
- külső kiállítási-, múzeumi helyszínek, stúdiók.
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3.1 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak óraszáma évfolyamonként

9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/14.

Szakképesítés megnevezése:
e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

Összesen: 13/ 1260
Szakképesítésre vonatkozó
óraszám
Összesen: 14/1116
Tantárgy:

Témakör:

Művészettörténet

1.3.3. Kortárs művészet és
szakmai környezet

72

1.3.1. Művészettörténet
korszakai a reneszánsz
művészetig.
1.3.1. Művészettörténet
korszakai a barokk
művészettől a XX. századig.
1.3.2.
XX. századi
művészettörténet
A művészettörténet
stíluskorszakai a 20.
században

Grafikus szaktörténet

72

62

62

8.1.1. Szaktörténet

144
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31

gy

2.3.1. Látvány utáni
ábrázolás és formaképzés

136

32

2.3.2. Emberábrázolás

80

100

2.3.3. Ember és tér

56

100

2.3.4. Térábrázolási
rendszerek

16

16

Tervezés és gyakorlat

4.3.1. Bevezetés a tervezési
és alkotási folyamatba

72

Prezentáció

5.3.1. A prezentáció
manuális és digitális formái

10

8

10

5.3.2. Digitális prezentáció

6

16

32

5.3.3. Tipográfiai alapok

12

10

20

Rajz, fetés, mintázás
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5.3.4. Szóbeli komunikáció

Grafikai tervezés

Anyagismeret

9.3.1. Digitális grafikai
technikák

20

10

24

48

9.3.2. Tervezögrafikai
feladatok

24

Komplex tervezőgrafikai
munkák (+3 szabad
felhasználású óra)

9

84

18

199

176

3.3.1. Anyagismeret
15

3.3.2. Manuális gyakorlatok

Grafikai ábrázolás és
technika

10

21

8.3.1. Manuális
illusztrációs
megoldások

72

8.3.2. Sokszorosító
grafika

18
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106

8.3.3. Kalligráfia

6

14

*A szakmai tartalmak óratömegei tartalmazzák a két témahét (digitális, fenntarthatósági, pénzügyi) tematikájába való beilleszthetőséget.

3.2.számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak szabadon felhasználható óraszámaira vonatkozó rendelkezés indoklása:
A grafikai tervezés tantárgyhoz komplex tervezőgrafikai munkák kivitelezésére három, szabadon felhasználható órát illesztettünk, a korábban tanult
kompetenciák komplex, integrált használatának alkalmazására.

Témakörök:

Programarculat tervezése
Kreatív kiadvány tervezése
Csomagolás tervezése
Magazin/Újság tervezése

3.3 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése
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Tantárgy:
Művészettörténet

Értékelési szempontok:












Rajz festés mintázás















A diák ismerje:
A művészettörténet stíluskorszakai egyes
időszakok társadalmi környezetébe ágyazottan
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
Művészeti irányzatok a 20. században
Művészeti irányzatok és kulturálisáramlatok a
modernizmus kialakulásától napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények
Időszaki kiállítások
A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A diák ismerje:
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és
szakmai orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít - koncepcióját, elképzeléseit rajzi
vagy plasztikus formában jeleníti meg
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-,
stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek
felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások − a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek
megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok
megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete,
arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
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Értékelés típusa:
projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló

projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló










Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs,
kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei
(perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. –
kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura,
portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció
készítés
Az elkészült munkák bemutatásra való
előkészítése és kiállítása
A félév végén, illetve az év végén a diákok
prezentáción mutatják be az addig keletkezett
munkáikat. A félévi prezentációnál a féléves, az év
végi esetén pedig az egész éves teljesítmény kerül
bemutatásra. A diák minkét esetben két
érdemjegyet kap, egyet a prezentációra és egyet a
bemutatott munkákra.



Anyagismeret



A diák ismerje:



Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot,
információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót
alakít ki
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a
különféle anyagok és technikák ismeretére
építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb
alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló



Technikai-, technológiai eszközrendszerét
felhasználja szakmai feladataiban



Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső
látásra épülő, kreatív tervek készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek
megfelelő anyagok megválasztása és kreatív
használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű,
következetes használata (pl. magyarázó, közlő
rajzon)
Szakmai kivitelező eszközök ismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási,
alkalmazási módjai
A félév végén, illetve az év végén a diákok
prezentáción mutatják be az addig keletkezett
munkáikat. A félévi prezentációnál a féléves, az év
végi esetén pedig az egész éves teljesítmény kerül
bemutatásra. A diák minkét esetben két
érdemjegyet kap, egyet a prezentációra és egyet a
bemutatott munkákra.











Tervezés és gyakorlat









A diák ismerje:
Önállóan értelmezi, vagy önállóan meghatározza a
feladatot
Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot,
információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai munkája során alkalmazza tervezési
ismereteit és/vagy koncepcionális elképzeléseit
Szakmai munkájában az adott tervezői vagy alkotói
probléma megoldására, és/vagy az egyéni
mondanivaló kifejezésére törekszik
Tervezési és/vagy alkotómunkájában figyelembe
veszi vagy alkalmazza szakmatörténeti,
művészettörténeti ismereteit

3379

projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló














Szakmai kivitelezési munkájában alkalmazza
technológiai ismereteit
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a
különféle anyagok és technikák ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt
készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai
feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához
szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és
segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét
felhasználja szakmai feladataiban
A félév végén, illetve az év végén a diákok
prezentáción mutatják be az addig keletkezett
munkáikat. A félévi prezentációnál a féléves, az év
végi esetén pedig az egész éves teljesítmény kerül
bemutatásra. A diák minkét esetben két
érdemjegyet kap, egyet a prezentációra és egyet a
bemutatott munkákra.



Prezentáció











A diák ismerje:
Digitális és analóg eszközökkel dokumentál,
archivál
Manuális és digitális eszközökkel portfóliót és
prezentációt készít
Saját munkáiról vagy egyéb szakmai anyagokról
prezentációt készít
Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Képalakító, kiadványszerkesztő és prezentációs
programokat használ
Alkalmazza tipográfiai ismereteit
Szakmai anyagát írásban és szóban bemutatja
Pályázatokon indul és/vagy kiállításokon vesz részt
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló








Grafikus szaktörténet

Bemutatkozik
(személyes
és
szakmai
vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és
más szakmai munkáját, eredményeit
A félév végén, illetve az év végén a diákok
prezentáción mutatják be az addig keletkezett
munkáikat. A félévi prezentációnál a féléves, az év
végi esetén pedig az egész éves teljesítmény kerül
bemutatásra. A diák minkét esetben két
érdemjegyet kap, egyet a prezentációra és egyet a
bemutatott munkákra.



Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy
szakmai irányítás, együttműködés mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt



A diák ismerje:



Folyamatosan felhasználja, bővíti
szakmaelméleti, szaktörténeti ismereteit
Tájékozódik a grafikus szakmai terület
legújabb törekvéseiről, technikáiról
Szakelméleti ismereteit alkalmazza a
tervezési munkájában
Grafikatörténeti ismereteit alkalmazza
szakmai kivitelezési munkájában
Feladatot értelmez, inspirációt és
információkat gyűjt a feladathoz
A különböző korok és kultúrák írásos és
grafikus emlékei
A szakmatörténet stíluskorszakai, technikai
vívmányai
A szaktörténet meghatározó műhelyei,
kiemelkedő alkotói
Az írás fejlődése
Betűtörténet, tipográfiai korszakok, stílusok
Grafikai trendek a kortárs szakmai területen
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló

Grafikai ábrázolás és technika



Szaktörténeti ismeretek alkalmazása a
tervezési munkában



Feladatot értelmez, inspirációt és információkat
gyűjt a feladathoz
Terveket, vázlatokat, költségvetést készít
Rajzol, fest és fotográfiát alkalmaz a szakmai
kivitelezésben
Manuális illusztrációs technikákat alkalmaz (rajz,
festés, montázs, kollázs, applikációk)
Stílus- és kompozíciós feladatokat végez
Belső látására támaszkodva kreatív terveket készít
Előkészíti a gépeket, berendezéseket,
szerszámokat
Sokszorosító grafikai technikákkal illusztrációt,
szakillusztrációt készít, nyomtat
Manuális technikával illusztrációt, szakillusztrációt
készít, manuális és digitális eszközökkel
Grafikusként használja a képi narratíva,
történetmesélés és jelteremtés különféle
feladatait
Vizuális koncepciót dolgoz ki
A probléma vagy feladat meghatározása
A manuális eljárások alkalmazása a tervezésben
Különleges, kísérleti eljárások, egyedi technikák
alkalmazása
Sokszorosítógrafikai eljárások, egyedi technikák
ismerete
Különböző ábrázolásmódok. A stilizálás és az átírás
különböző fajtái. Absztrakt ábrázolás.
Színtan, fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret,
kompozíciós szabályok, képi és szöveges elemek
kapcsolatrendszere
Szakmai nyelv ismerete és használata
Rajzeszközök, kéziszerszámok használata
A művészi képsokszorosítás anyagainak,
eszközeinek ismerete
A félév végén, illetve az év végén a diákok
prezentáción mutatják be az addig keletkezett
munkáikat. A félévi prezentációnál a féléves, az év
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló

végi esetén pedig az egész éves teljesítmény kerül
bemutatásra. A diák minkét esetben két
érdemjegyet kap, egyet a prezentációra és egyet a
bemutatott munkákra.


Grafikai tervezés


























A diák ismerje:
Feladatot értelmez, inspirációt és információkat
gyűjt a feladathoz
Terveket, vázlatokat, költségvetést készít
Stílus- és kompozíciós feladatokat végez
Belső látására támaszkodva kreatív terveket készít
Előkészíti a gépeket, berendezéseket,
szerszámokat
Grafikusként használja a képi narratíva,
történetmesélés és jelteremtés különféle
feladatait
Vektor- és pixelgrafikus, valamint
kiadványszerkesztő programokat alkalmaz
Digitális technikával készít, nyomtat illusztrációt,
szakillusztrációt
Ábrát, szakábrát készít
Képeredetit digitalizál
Digitális képfeldolgozást végez
Logót, szimbólumokat, piktogramokat tervez
Arculatot tervez, arculati kézikönyvet készít
Különböző kiadványok, hirdetések grafikai tervét
készíti el
Plakát, hirdetés grafikai tervét készíti el
Termékarculatok, csomagolások grafikai tervét
készíti el
Reklámkampány grafikai elemeit tervezi meg
Infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat
hoz létre
Tipográfiai tervet készít
Vizuális koncepciót dolgoz ki
A terveket a végfelhasználás technikai
követelményei szerint előkészíti
Weboldal grafikai tervét készíti el
Inspiráció- és információgyűjtés menete, formái
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projektfeladat, csoportos munka, kiselőadás,
prezentáció, csoportos munka, cooperatív
munka, páros feladat, szóbeli felelet, írásbeli
dolgozat, írásbeli teszt, esszé, összehasonlító
elemzés, röpdolgozat, órai munka, gyűjtőmunka,
gyakorlati feladat, beszámoló

























A probléma vagy feladat meghatározása
Különböző ábrázolásmódok. A stilizálás és az átírás
különböző fajtái. Absztrakt ábrázolás.
Színtan, fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret,
kompozíciós szabályok, képi és szöveges elemek
kapcsolatrendszere
Ábrák - szakábrák illusztrációk - szakillusztrációk
készítése nyomdai és online felhasználásra
Illusztráció - szakillusztráció készítés manuális és
digitális eszközökkel
Vektor- és pixelgrafikus, valamint
kiadványszerkesztő programok alkalmazása
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok,
nyomtatványtípusok
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete,
alkalmazása
Szakelméleti ismeretek alkalmazása a tervezési
munkában
Szaktörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési
munkában
Az egyes grafikai műfajok sajátosságainak ismerete
Nyomdai eljárások, utómunkák ismerete
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata
A papírgyártás technológiái, papírfajták
Képi tartalom és szöveg integrációja grafikai
tervekben
Képeredeti digitalizálása, digitális képfeldolgozás
Nyomdai eljárások és előkészítési szabályok
ismerete
Kortárs tervezőgrafikai, illusztrációs és tipográfiai
munkák elemzése, értelmezése
Képfeldolgozási, szkennelési alapismeretek
Tipográfiai, tördelési és betűalkalmazási szabályok
ismerete
Koncepcionális gondolkodás elsajátítása a
tervezéskor
Reklámozási, hirdetési és marketing alapfogalmak,
alkalmazások
Szakmai nyelv ismerete és használata
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A félév végén, illetve az év végén a diákok
prezentáción mutatják be az addig keletkezett
munkáikat. A félévi prezentációnál a féléves, az év
végi esetén pedig az egész éves teljesítmény kerül
bemutatásra. A diák minkét esetben két
érdemjegyet kap, egyet a prezentációra és egyet a
bemutatott munkákra.
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓ TERVEZŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301

3386

KERETTANTERV
KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓ TERVEZŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
XV.

A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
Szakirány megnevezése: Mozgókép- és animációtervező
Tanulmányi terület: Művészet
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2

XVI.

Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12. és 5/13. évfolyamra
9.
évfolya
m

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolya
m

5/13.
évfolyam

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / hetente

8

9

8

8

31

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / évente

288

324

288

248

961

A szakképesítési minimum
óraszám összesen a 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

1148*

961

1

1

1

-

-

Heti, szabadon
felhasználható órakeret

2

2

2

4

-

40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok***

6

6

6

6

-

Helyi szinten az
iskola pedagógiai
programja alapján a
szakmai képzésre
fordítható egyéb
óraszámok (ajánlás)

Művészetek**
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Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható
maximum óraszám /
hetente

17

18

17

18

35

A szakképesítésre
fordítható maximum
óraszám / évente

612

648

612

558

1085

A szakképesítési
maximum óraszám
összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

2430*

1085

* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai
órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai
programjában rendelkezik.

XVII.

Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összes
óraszám

1148*

961

2109

A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere megegyezik az
5 évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével.

1.
Művészetelmélet
és ábrázolás

XVIII. A Képző- és iparművészeti munkatárs, Mozgókép és animációtervező szakirányú
szakképesítés programkövetelmény moduljai, tantárgyai és témakörei
Művészettörténet
Művészettörténet a 19. századig
20. századi művészettörténet
Kortárs művészet és szakmai környezet
Rajz, festés, mintázás
Látvány utáni térábrázolás és formaképzés
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Emberábrázolás
Ember és tér

4. Mozgókép- és animációkészítés

3. Szakmai kommunikáció

2. Tervezés és
technológia

Térábrázolási rendszerek
Anyagismeret
Anyagismeret
Manuális gyakorlatok
Tervezés és gyakorlat
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Prezentáció
A prezentáció manuális és digitális formái
Tipográfiai alapok
Szóbeli kommunikáció
Szakmai idegen nyelv
Nyelvi készségfejlesztés
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
Szakmai tevékenység bemutatása
Mozgókép és animáció elmélet
Mozgóképi kommunikáció
Mozgókép- és animációtörténet
Mozgóképtechnológia
Mozgókép és animáció gyakorlat
Mozgóképtervezés
Mozgókép- és animációkészítés
Speciális mozgóképtechnika
Speciális technikák
Speciális formátumok
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1. Művészetelmélet és ábrázolás
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai
orientációs előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít - koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus
formában jeleníti meg
Folyamatosan bővíti, felhasználja művészettörténeti és
művészetelméleti ismereteit
Folyamatosan bővíti, felhasználja a kortárs kulturális és művészeti
ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok társadalmi
környezetébe ágyazottan
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
Művészeti irányzatok a 20. században
Művészeti irányzatok és kulturálisáramlatok a modernizmus
kialakulásától napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények
Időszaki kiállítások
A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az ismeretek kreatív
alkalmazási lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás,
műelemzés)
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a
tónusképzés lehetőségei

Rajz, festés,
mintázás

Művészettörténet

Az 1. Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

A rajzolás és festés különböző technikái

x

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok
felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

x

Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi
technikák alkalmazása

x
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x
x

A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva,
axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező
kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai
viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítés
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása
25. Művészettörténet tantárgy

x
x
x
x
x
x

25.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított
képbe a szakelméleti, a szaktörténeti és a szakgyakorlati órák tudásanyaga beilleszthetővé
váljon
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül
a művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére, további elméleti
munkásság folytatására
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal,
valamint a kortárs szakmai környezettel
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos önálló
megfigyelésére, elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására
25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek

25.3.

Témakörök
25.3.1.
Művészettörténet a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
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A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán

25.3.2.
20. századi művészettörténet
A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Múzeumok és más kultúrtörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a 20. században

25.3.3.
Kortárs művészet és szakmai környezet
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet megismertetése
Irányzatok és jellemző tendenciák a kortárs művészetben
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelepek, alkotó helyszínek megismerése, látogatása
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának vizsgálata

26. Rajz, festés, mintázás tantárgy

26.1. A tantárgy tanításának célja
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák középszintű tervezési, kivitelezési
feladataira, valamint a tervezőművészek terveinek értelmezésére, gyakorlati feldolgozására
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-

fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét, szín-és
formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását
erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a
munkakultúrát
felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések,
tervek mások számára is érthető formában való rögzítésére
felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány
elemzésére és ábrázolására
megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és
kifejezésmódokkal
felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával,
tanulmányrajzok, plasztikai tanulmányok készítésére

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek, ábrázoló geometria

26.3.

Témakörök

A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban egymással
szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl.
26.3.1.
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő
rajzi konvenciók megértése, megértetése
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában
Önálló képi gondolkodásra nevelés
A rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet”
kialakítása és társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről / térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok

26.3.2.
Emberábrázolás
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása
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A valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása
Lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása
Alakrajz- és akt tanulmányok

26.3.3.
Ember és tér
Az emberi alak és az épített, illetve a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása
a vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok
Az emberi alak, mint a személyiség - a karakter, érzelmi, hangulati megnyilvánulások
megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A saját személyiség meghatározása, ábrázolása - önismeret
A gesztusok és az anyaghasználat, mint az alkotó egyénre jellemző stílus
Az ember és tárgyi környezetének együttese
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré és akt ábrázolása, térbe helyezése

26.3.4.
Térábrázolási rendszerek
A tanulók térszemléletének fejlesztése
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti
alapjainak megismerése és gyakorlati alkalmazása
A műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használata, a műszaki
ábrázolás egyezményes jelölésrendszere
A leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljárásai
A műszaki rajzok olvasása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
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2. Tervezés és technológia
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3396

3397

Tervezés és
kivitelezés

FELADATOK
Önállóan értelmezi, vagy önállóan meghatározza a feladatot
Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai munkája során alkalmazza tervezési ismereteit és/vagy
koncepcionális elképzeléseit
Szakmai munkájában az adott tervezői vagy alkotói probléma megoldására,
és/vagy az egyéni mondanivaló kifejezésére törekszik
Tervezési és/vagy alkotómunkájában figyelembe veszi vagy alkalmazza
szakmatörténeti, művészettörténeti ismereteit
Szakmai kivitelezési munkájában alkalmazza technológiai ismereteit
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a különféle anyagok és technikák
ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét felhasználja szakmai feladataiban
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső látásra épülő, kreatív tervek
készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek megfelelő anyagok megválasztása
és kreatív használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl.
magyarázó, közlő rajzon)
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök ismerete
Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjai

Anyagismeret

A 2. Tervezés és technológia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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27.Anyagismeret tantárgy
3.1. A tantárgy tanításának célja
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és
kivitelezési feladatainak szakszerű ellátására
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott
anyagokkal, eszközökkel
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek
felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit,
tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, szaktörténet, kémia, fizika,
9.3. Témakörök
9.3.1.
Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése
A szakmához kapcsolódó alapanyagok megmunkálása - fizikai, kémiai tulajdonságaik
A sík, plasztikus vagy mozgóképi területek jellegzetes eszköztára
A manuális és digitális eszköztár felhasználási területei
Az alapanyagok és eszközök szakmai területre jellemző fajtái
A segédanyagok tulajdonságai és felhasználási területük
Különféle alapanyagok és eszközök kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok és eszközök beszerzése, előkészítése, biztonságos használata
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszere
9.3.2.
Manuális gyakorlatok
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Vázlatok, tervek összeállítása különböző manuális technikákkal
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyagkísérletek, technikai kísérletek végigvitele
Anyagtársítások, összetett technikai megoldások

10. Tervezés és gyakorlat tantárgy
4.1. A tantárgy tanításának célja
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- megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák
műhelyeinek, eszközeinek és anyagainak használati és felhasználási lehetőségeit a
tervezési és alkotói feladatok során
- elősegíteni a tervezői-alkotói gondolkodásmód kialakítását
- elősegíteni az önálló tervezői, alkotói módszerek kialakítását
- felkészíteni a tanulókat a szakmai tervezési, előkészítési és kivitelezési feladatok kreatív,
egyéni megoldására
- fejleszteni a tanulók tervezői, alkotói igényességét
- biztosítani az alapvető tervezési, alkotói módszerek, kivitelezési formák megismerését
- lehetővé tenni az elméleti felkészítés összekapcsolását a szakmai gyakorlati
tevékenységekkel

- megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák
műhelyeinek, eszközeinek és anyagainak balesetmentes és egészségre ártalmatlan
használatát
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, művészettörténet, szaktörténet
10.3.

Témakörök

10.3.1.
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Az inspiráció szerepe az alkotótevékenységekben
Az információk rendszerezése, funkcionális rangsorolása
A téma vagy tervezési probléma meghatározásának módjai, menete
Az alkotói koncepció kialakítása és végig vitele
Motívumkeresés, gyűjtőmunka hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A saját tervek megvalósítása
Átlényegítés, absztrakció az alkotófolyamatokban
Szakmai rajz, vázlat értelmezése, felhasználása a tervezési munkában
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakítása, működtetése és fenntartása
Munkavégzés tradicionális és gépesített műhelyben vagy műtermi környezetben
Feladatértelmezés, a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása, szakmai konzultációk menete
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyag- és technológiai ismeretek felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett sík- plasztikus vagy mozgóképi alkotás tárolása, védelme
A képző- és iparművészeti alkotások bemutatása, installálása, kiállítása
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3. Szakmai kommunikáció
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3400

Prezentáció

Szakmai
idegen nyelv

A 3. Szakmai kommunikáció megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Digitális és analóg eszközökkel dokumentál, archivál
Manuális és digitális eszközökkel portfóliót és prezentációt készít
Saját munkáiról vagy egyéb szakmai anyagokról prezentációt készít
Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Képalakító, kiadványszerkesztő és prezentációs programokat használ
Alkalmazza tipográfiai ismereteit
Szakmai anyagát írásban és szóban bemutatja

x
x
x
x
x
x
x

x

Pályázatokon indul és/vagy kiállításokon vesz részt

x

Idegen nyelven:
Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és más szakmai munkáját,
eredményeit
Szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
Állásinterjún, szakmai megbeszélésen vesz részt
Tájékozódik a munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy szakmai irányítás,
együttműködés mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt
SZAKMAI ISMERETEK
A prezentációs formák szerepe, sajátosságai
A digitális és manuális prezentáció eszköztára
A prezentáció létrehozására alkalmas számítógépes programok használata
A kép-szöveg arány helyes megválasztása
A képi dokumentáció formái
Szkennelés – reprófotózás technikai követelményei
A bemutató tartalmi elemei, nyelvi követelményei
A prezentáció verbális előadásmódjának szabályai
Idegen nyelven:
Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

A szakmai állásinterjúk lehetséges kérdései, válaszai

x

A szakmájára vonatkozó, gyakori kifejezések, szókapcsolatok

x

Szakmához kapcsolódó alapvető technikai eszköztár szókészlete

x

A szakma és munkakör alapkifejezései

x

A szakmai kommunikáció alaphelyzetei

x
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11. Prezentáció tantárgy
7.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani az adott szakma bemutatásához szükséges ismereteket és gyakorlati
tapasztalatokat
- fejleszteni a tanulók vizuális- és verbális kommunikációját
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmai munkáik szakszerű
bemutatására
- megismertetni a tanulókat a manuális és digitális prezentáció technikáival
- megismertetni a tanulókat a szakmai munkák rendszerezési-bemutatási lehetőségeivel
- megismertetni a tanulókat a tipográfia alapvető szabályaival, kreatív felhasználási
lehetőségeivel
- elősegíteni a tanulók anyanyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, irodalom, nyelvtan, informatika, szakmai tárgyak

7.3. Témakörök
7.3.1.
A prezentáció manuális és digitális formái
A szakterülethez kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
Az archiválás szerepe és módjai
A képrögzítés technikái – szkennelés és repró fotózás
Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés
Eredeti munkák prezentációja
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának manuális eljárásai
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának digitális technikái
Számítógépes kiadvány- és képfeldolgozó programok használata
A digitális prezentáció megjelenítési módjai
A prezentációk tartalmi követelményei
A prezentációk formai követelményei
Tervdokumentáció készítése
A szerzői jogok kérdései (saját munka és más alkotásainak felhasználási feltételi)
7.3.2.
Digitális prezentáció
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási lehetőségek,
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek
Prezentáció, portfólió összeállítás
7.3.3.
Tipográfiai alapok
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok
A betűtípusok tudatos alkalmazása
A képi és szöveges tartalom arány- és stílusrendszere
A kép- és szövegegyüttes tervezési lehetőségei
A digitális és a nyomtatott portfólió tipográfiai megjelenítése
7.3.4.
Szóbeli kommunikáció
A verbális kommunikáció szerepe a szakmai tevékenységen belül
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A tartalmi felépítés és előadásmód szabályai a prezentáció során
Nyelvi, nyelvhelyességi elvárások
A prezentáció dinamikája, tudatos felépítése

6.

Szakmai idegen nyelv tantárgy

6.1. A tantárgy tanításának célja
- elősegíteni a tanulók idegennyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelvű szakmai közegben való kommunikációra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók idegennyelvi fejlődése az érdeklődésüknek megfelelő
szakmai anyagon keresztül valósuljon meg
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók betekintsenek az idegennyelvű internetes tudástárak,
fórumok és események világába
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- biztosítani, hogy a tanulók a képzést követően tevékenységüket nemzetközi kontextusba
tudják helyezni
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek, magyar nyelv
6.6. Témakörök
6.6.1.
Nyelvi készségfejlesztés
Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés
Nyelvtani korrekciók
Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegennyelvi kommunikáció
A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való kommunikáció
Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése
Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben
6.6.2.
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven
A számítógépes szakmai programok nyelve
Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése
6.6.3.
Szakmai tevékenység bemutatása
Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai munkák ismertetésére
Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája
Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és motivációs levél írása
Internetes szakmai prezentációk feldolgozása
Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú modellezése
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4. Mozgókép- és animációkészítés
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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Mozgókép és
animáció elmélet

Mozgókép és
animáció gyakorlat

Speciális
mozgóképtechnika

A 4. Mozgókép és animációkészítés megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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FELADATOK
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Szinopszist, forgatókönyvet, gyártáselőkészítési és kivitelezési
terveket készít
Felvételtechnikai, mozgóképszerkesztő, 2D és 3D animációs
alkalmazásokkal és videóbejátszó szoftverekkel szakmai munkát
végez
Munkája során eszközeit szakszerűen használja
Szakmai munkája során alkalmazza dramaturgiai ismereteit
Szakmatörténeti ismereteit munkája során inspirációs forrásként
használja
Animáció- és filmtörténeti ismereteiről, valamint saját
munkájáról szóban és írásban kommunikál, prezentál
Alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Szakmai munkája során alkalmazza ábrázolási ismereteit
Ötleteit bemutatja, kidolgozza
Karaktereket és látványt tervez
Felvételtechnikai, világítástechnikai, hangtechnikai és
mozgóképmegjelenítő eszközöket kezel
Animációs tervezési és kivitelező munkát végez
Virtuális térben alkot, 3D szoftverekkel modellező és animációs
munkát végez
Számítógépes munkaállomást üzemeltet
Szakmai nyersanyagait szakszerűen tárolja és kezeli
Filmet elemez
Animációs filmet elemez
Animáció- és filmtörténeti ismereteit bővíti
Saját vagy kapott forgatókönyv alapján gyártási folyamatot,
ütemtervet készít
Képes forgatókönyvet rajzol
Animatikot állít össze
Bábokat, bábtechnikai kiegészítőket épít, bábokat animál.
3D nyomtatót működtet
Animációs- és videótechnikát ötvöz
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Felvételi- és utómunkatrükköket készít
Térbeli felületre mozgóképet tervez

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A vizuális kommunikáció sajátosságainak, formanyelvi,
dramaturgiai lehetőségeinek ismerete
3D nyomtatási technológia ismerete
Felvételtechnikai, mozgóképszerkesztő, 2D és 3D animációs
alkalmazások és videóbejátszó szoftverek használata
Felvételtechnikai, világítástechnikai, hangtechnikai eszközök, és
digitális rajzeszközök használata
Gyártáselőkészítési és kivitelezési tervek, dokumentumok formai
követelményeinek, jelölésrendszerének ismerete
Mozgóképtervezési folyamatok ismerete
Animációs technikák sajátosságainak ismerete
Interaktív és generatív mozgóképalkotási technikák ismerete
Biztonsági előírások ismerete
Szakmához kötődő jogi ismeretek
Animációs mozgások ismerete
Elterjedt speciális mozgóképtechnikai megoldások ismerete

7.
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Mozgókép és animáció elmélet tantárgy

7.1. A tantárgy tanításának célja
- lehetővé tenni, hogy a tanulók elméleti ismereteket szerezzenek a szakma nemzetközi és
hazai történetéről, a technikai fejlődés állomásairól
- megismertetni a tanulókat a mozgóképi tartalmak különféle felhasználási lehetőségeivel,
műfajaival, formanyelvi sajátosságaival
- megismertetni a tanulókat a mozgóképi tartalmak előállításához, bemutatásához és
megjelenítéséhez szükséges tervezési eljárásokkal, illetve a kivitelezéshez szükséges
technológiai megoldásokkal

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, digitális kultúra, fizika, művészetek, ábrázoló geometria

7.3 Témakörök
7.3.1. Mozgóképi kommunikáció
A mozgóképi vizuális kommunikáció különféle felhasználási lehetőségei, műfajai,
formanyelvi sajátosságai (A tantárgy tanítását javasolt ezzel a témakörrel kezdeni.)
- Műfaj- és médiaismeret
a mozgóképi tartalmak felhasználási területe, célközönsége, műfaji sajátosságai,
alkalmazott művek típusai (pl. reklám, imázsfilm, videoklip, színpadi és
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rendezvényvetítés), alkalmazási területek típusai (pl. televízió, mozi,
videóinstalláció, interaktív játékok), fikciós és nem fikciós műfajok sajátosságai (pl.
játékfilm, dokumentumfilm, ismeretterjesztő film), szerzői alkotás, adaptáció,
remake
- Dramaturgia
jelenet, beállítás, plánok, kameramozgás, nézőpont, filmtér és filmidő, szinopszis,
treatment, forgatókönyv

7.3.2. Mozgókép- és animációtörténet
A szakma történeti előzményei, műfaji és technikai fejlődéstörténete
- Animációs mozgóképtörténet
praxinoszkóp, fenakisztoszkóp, thaumatróp, zoetróp, Émile Chol, Winsor McCay,
Pat Sullivan-Otto Messmer, Walt Disney stúdió, Fleischer-stúdió, Bill Hanna, Joe
Barbera, Warner Bros., Lotte Reiniger, Norman McLaren, Jan Svankmajer, Jurij
Norstein, Caroline Leaf, Nick Park, Aardman stúdió, Tim Burton, Dreamworks,
Pixar, Laika, Ghibli
- A magyar animáció története
trükkfilm, Kató Kiszly István, Vértes Marcell, Margaret Winkler, Bortnyik Sándor,
Pannónia Filmstúdió, Halász János, Macskássy Gyula, Kassowitz Félix, Valker
István, Pál György, Dr. Matolcsy György, Várnai György, Csernák Tibor, Nepp
József, Dargay Attila, Jankovics Marcell, Foky Ottó, Imre István, Szabó Szabolcs,
Richly Zsolt, Nagy Gyula, Cakó Ferenc, Foky Ottó, Mikulás Ferenc, Szoboszlay
Péter, Varga Csaba, Ternovszky Béla, Kovásznai György, Tóth Pál, Varsányi Ferenc,
Rófusz Ferenc, Reisenbüchler Sándor, Csupó Gábor, Orosz István, Gauder Áron,
Ulrich Gábor, Gyulai Líviusz,
M. Tóth Géza
- A filmtörténet korszakai
a mozgóképi narráció születése, a filmnyelv kialakulása, orosz montázsiskolák,
burleszk, német expresszionizmus, szürrealizmus, film noir, francia lírai realizmus,
olasz neorealizmus, francia újhullám, angol free cinema, kelet európai újhullámok,
dogma
- Technikatörténet
Muybridge, Le Prince, Edison, Lumiere fivérek, a filmtechnikai eszközök fejlődése
a korai mozgóképfelvételi és lejátszási eszközöktől napjainkig, a videóinstalláció
története, mozgóképtechnikai trendek alakulása

7.3.2. Mozgókép-technológia
A mozgóképi tartalomelőállítás módszerei, eszközeinek felépítése, működésük elméleti
alapjai, rendeltetésszerű használatuk, sajátos technikai megoldásai (Az elméleti témakör
szoftverismereti tartalmait ajánlott a gyakorlati tárgyak keretében végzett feladatok
ütemezéséhez igazítani.)
- Munkakörnyezet
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biztonsági előírások ismerete (munka-, tűz-, baleset-, környezet és
egészségvédelem), munkafolyamatok szerkezete, különféle projektek jellemzőbb
technikai igényei
Projekttervezés
ütemterv, storyboard, animatik, projektek jogi környezete (szerzői, felhasználási
és személyiségi jogi előírások, valamint adatvédelmi, média- és licencjogi
szabályozások)
Felvételtechnika
optikai ismeretek, kamerák felépítése, képérzékelő szenzorok működése és
sajátosságaik, kamerakezelés, kamerarögzítés, kameramozgatás, fénytan,
világítástechnika, hangtechnika
Hardverismeret
számítógépek felépítése, számítástechnikai és videótechnikai kábelek és
csatlakozók, adathordozók, adattárolás és adatkezelés, monitorok, projektorok
A mozgóképkészítés szoftverei
fájlrendszerek, álló- és mozgóképi fájlformátumok, tömörítési eljárások, az oktatás
során használt nonlineáris editáló és kompozitáló szoftverek kezelőfelületének
sajátosságai, hangvágás, color grading, renderelés
Az animáció szoftverei
az oktatás során használt, timeline alapú, pixel- vagy vektorgrafikus animációs
szoftverek kezelőfelületének sajátosságai, onion skin funkció, sebesség beállítás
3D szoftverek
3D szoftverek alkalmazásához szükséges fogalmi alapok, a virtuális térábrázolás,
modellezés és megjelenítés sajátosságai, 3D alkalmazások típusai, alkalmazási
területek, különféle modellezési technikák elmélete, az oktatás során használt 3D
szoftverek kezelőfelületének sajátosságai, renderoptimalizálási lehetőségek
Speciális szoftverek
kameravezérlő- és ellenőrző szoftverek, videomapping, rendermanagement,
valósidejű effektezésre alkalmas videóbejátszó szoftver

8. Mozgókép és animáció gyakorlat tantárgy
8.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani a tanulók számára az elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazásának
elsajátítását
- megismertetni a tanulókat a különféle mozgóképkészítési technikákkal.
- lehetővé tenni a tanulók számára (eleinte egyszerű gyakorló, később komplex
projektfeladatok keretében), a gyakorlati tapasztalatok megszerzését a mozgóképi
tartalomfejlesztés folyamatáról, a különféle kivitelezési technikákról, és azok alkalmazási
lehetőségeiről

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Digitális kultúra, művészetek, ábrázoló geometria
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8.3 Témakörök
8.3.1. Mozgóképtervezés
A gyakorlati projektek igényeihez igazodó tartalomelőállítás tervezési, szervezési és
előkészítési lépései
- Projektfejlesztés
stábszervezés, munkaállomás/munkakörnyezet kialakítása, kommunikáció,
ellenőrzés, korrektúra, ütemterv, irányítás
- Karakter- és látványtervezés
karaktertervezés, karakterlapok, mozdulattervek, háttértervek, látványtervezés
8.3.2. Mozgókép- és animációkészítés
A mozgóképi tartalomelőállítás kivitelezési feladatai, az adott projekt igényeinek megfelelő
tartalommal és ütemezéssel. (A gyakorlati témakör szoftverhasználatot igénylő feladatait
ajánlott a szoftveres elméleti témakör kapcsolódó tartalmaival szinkronban ütemezni.)
- Mozgókép kivitelezés
kamerakezelési, világítási, hangrögzítési gyakorlatok
- Idősűrítés és tárgyanimáció
timelapse és pixilláció, tárgyanimáció és papírkivágás
- Bábanimáció
bábtechnikai ismeretek, báb mintázás, felépítés és mozgatás, díszletépítés,
alapmozgások, mozgás tervező-ellenőrző program használata
- Rajzanimáció
alapmozgások (hullámmozgások, labdapattogás, gyorsulás-lassulás, elnyúlászsugorodás), morf, effektek, járás, mimika, szájszinkron, összetett mozgások,
jelenetek
- 3D modellezés és animáció
eszközök és technikák (Manipulators, Primitives and Properties, Vertex, Edge,
Face, Topológia, Curve and Deform), 3D szkennelés, fotogrammetriai lehetőségek,
poligon alapú modellezés, NURBS alapú modellezés és Sculpt modellezés
elsajátítása, virtuális figura- és mozgástervezés, jelenetépítés, anyagok és
textúrák, csontozás, animáció, graph editor használata, világítás, kameramozgás,
renderelés
- Interaktív és generatív technikák
játéktervezés, játékfejlesztés, programozott animációk, Glitch, Processing, P5js,
SVG, SVG animation, Canvas animation, CSS animation, Sprite, HTML5 game
engine, MLT Multimedia Framework
- Komplex kivitelezés
valós, összetett szakmai célt szimuláló tartalomelőállítási kivitelező műveletek a
tervezéstől a kész alkotásig (technikától függetlenül)

9.

Speciális mozgóképtechnika tantárgy

9.1. A tantárgy tanításának célja
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- lehetővé tenni, hogy a tanulók a speciális leképezési és megjelenítési lehetőségekről,
a videótechnika és az animáció határterületeiről szerezzenek gyakorlati ismereteket
- megismertetni a tanulókat a Special Effects (SFX) és Visual Effects (VFX) technikákkal
- lehetőséget biztosítani a kísérleti technikák, univerzálisan hasznosítható eljárások,
újabb műszaki trendek, kutatás-fejlesztési eredmények, a mozgókép- és animációkészítő
szakma technikai fejlődésének nyomon követésére
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Digitális kultúra, művészetek, ábrázoló geometria
9.3 Témakörök
9.3.1. Speciális technikák
A videó és animáció vegyes alkalmazási lehetőségeinek gyakorlása, különleges, máshová
nem sorolható eljárások, megoldások gyakorlati kipróbálása
- Vegyestechnika
gyakorlatok videófelvételek és animációk együttes alkalmazására
- Filmtrükkök
SFX és VFX gyakorlatok (perspektíva trükkök, hagyományos és digitális matte
painting, zöldhátteres felvételtechnika és utómunka, részecskerendszerek
használata)
- 3D nyomtatás
3D fájlformátumok, 3D nyomtatási technológiák, slicer szoftverek, hardver
használat, 3D nyomtatási gyakorlatok
9.3.2. Speciális formátumok
A hagyományos tartalomszolgáltatási szabványoktól eltérő, speciális mozgóképi igényekre
alkalmazott képformátumok és technikai megoldások gyakorlati feladatainak,
sajátosságainak megismerése
- Videóinstalláció
vetített kép mappelése térbeli objektumokra, díszlet és épületvetítés.
- VR technika
immerzív képformátumok (panoráma, dóm, equirectangular) leképezési, vagy
létrehozási lehetőségei és azok megjelenítése

11. Az oktatás javasolt helyszínei (ajánlás)
A szakmai elméleti és gyakorlati órák helyszíne a köznevelési intézményben:
- vetítésre alkalmas tanterem, számítógépes tanterem – internetkapcsolattal;
- természetes és mesterséges fénnyel jól megvilágított rajzterem, rajzbakokkal,
festőállványokkal, a mintázáshoz mintázóállványokkal;
- prezentációs eszközökkel felszerelt, internet kapcsolattal rendelkező szaktanterem;
- az alapvető szakmai technikai felszerelésekkel rendelkező műhely, műterem
- külső kiállítási-, múzeumi helyszínek, stúdiók.
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3.1 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak óraszáma évfolyamonként
9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

2/14.

Szakképesítés megnevezése: Mozgókép-és animációkészítő
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Összesen

gy
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1148

gy
961

Szakképesítésre vonatkozó óraszám
Összesen
Művészettörténet

144

Művészettörténet a 19. sz.-ig

108

20. századi művészettörténet

36

124

Kortárs művészet és szakmai
környezet
1. Művészetelmélet és ábrázolás

2. Tervezés és technológia

3. Szakmai kommunikáció

124

Rajz festés mintázás

288

Látvány utáni térábrázolás és
formaképzés

108

Emberábrázolás

48

Ember és tér

72

Térábrázolási rendszerek

60

Anyagismeret

36

Anyagismeret

18

Manuális gyakorlatok

18

Tervezés és gyakorlat

72

Bevezetés a tervezési és
alkotási folyamatokba

72

Prezentáció

72

3411

248

248

64

A prezentáció manuális és
digitális formái

18

Digitális prezentáció

18

Tipográfiai alapok

18

Szóbeli kommunikáció

18

31

Szakmai idegen nyelv

144

93

31

Nyelvi készségfejlesztés
Művészeti, szakmai tájékozódás
idegen nyelven
Szakmai tevékenység
bemutatása

4. Mozgókép- és animációkészítés

Mozgókép és animáció elmélet

144

Mozgóképi kommunikáció

24

Mozgókép- és
animációtörténet

40

Mozgóképtechnológia

80

31

31

Mozgókép és animáció
gyakorlat

216

279

Mozgóképtervezés

40

155

Mozgókép- és animációkészítés

176

124

Speciális mozgóképtechnika

144

124

Speciális technikák

72

62

Speciális formátumok

72

62

3.2 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak szabadon felhasználható óraszámaira vonatkozó rendelkezés indoklása:
3412

A szabad órakeretek a szakmai órákhoz azonos arányban kerültek felhasználásra a 14. évfolyam tananyagtartalmának és témaköreinek óraszámának a
megnövelésére használtjuk fel a mélyebb és alaposabb szakmai ismeretek, képességek fejlesztésére.

3.3 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése

Tantárgy:
Művészettörténet
Rajz festés mintázás
Anyagismeret

Értékelési szempontok:
Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.
Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.
Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.

Tervezés és gyakorlat

Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.

Prezentáció

Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.

Mozgókép és animáció elmélet

Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.
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Értékelés típusa:
szóbeli felelet, röpdolgozat, témazáró dolgozat,
órai munka,
órai munka, projekt, gyakorlati tevékenység,
félévi kipakolás, pályázati tevékenység
szóbeli felelet, röpdolgozat, órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló
szóbeli felelet, röpdolgozat, órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló
szóbeli felelet, röpdolgozat, órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló
szóbeli felelet, röpdolgozat, témazáró dolgozat,
órai munka,

Mozgókép és animáció gyakorlat

Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.

Speciális mozgóképtechnika

Az értékelés típusának és a tantárgyi
sajátosságoknak megfelelően.
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szóbeli felelet, röpdolgozat, órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló
szóbeli felelet, röpdolgozat, órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló

MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301
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KERETTANTERV
KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
XIX.

A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
Szakirány megnevezése: Művészeti és médiafotográfus
Tanulmányi terület: Művészet
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2

XX. Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12. és 5/13. évfolyamra
9.
évfolya
m

10.
évfolyam

11.
évfolyam

12.
évfolya
m

5/13.
évfolyam

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / hetente

8

9

8

8

31

Szakmai képzésre fordítható
minimum óraszám / évente

288

324

288

248

961

A szakképesítési minimum óraszám
összesen a 9-12. és 5/13.
évfolyamokon

1148*

961

1

1

1

-

-

Heti, szabadon
felhasználható órakeret

2

2

2

4

-

40 órás időkeretig
felhasználható
óraszámok***

6

6

6

6

-

Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható

17

18

17

18

35

Helyi szinten az iskola
pedagógiai programja
alapján a szakmai képzésre
fordítható egyéb
óraszámok (ajánlás)

Művészetek**
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maximum óraszám /
hetente
A szakképesítésre
fordítható maximum
óraszám / évente

612

648

612

558

1085

A szakképesítési
maximum óraszám
2430*
1085
összesen 9-12. és 5/13.
évfolyamokon
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 9-12.
évfolyamokban.
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai
óraszámra csoportosítható át.
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális szakmai
órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola a pedagógiai
programjában rendelkezik.

XXI. Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

Összes óraszám

1148*

961

2109

A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere megegyezik az 5
évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével.
XXII. A Képző- és iparművészeti munkatárs, Művészeti és médiafotográfia szakirányú szakképesítés

5.

Művészetelmélet és
ábrázolás

programkövetelmény moduljai, tantárgyai és témakörei
Művészettörténet
Művészettörténet a 19. századig
20. századi művészettörténet
Kortárs művészet és szakmai környezet
Rajz, festés, mintázás
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
Emberábrázolás
Ember és tér
Térábrázolási rendszerek
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2. Tervezés és
technológia
3. Szakmai kommunikáció

Anyagismeret
Anyagismeret
Manuális gyakorlatok
Tervezés és gyakorlat
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Prezentáció
A prezentáció manuális és digitális formái
Tipográfiai alapok
Szóbeli kommunikáció
Szakmai idegen nyelv
Nyelvi készségfejlesztés
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
Szakmai tevékenység bemutatása

4. Fotó és multimédia

Fotó és multimédia elmélet
Felvételtechnika
Analóg és digitális labor
Álló- és mozgóképtörténet
Álló- és mozgóképelemzés
Fotó és multimédia gyakorlat
Állókép készítés és konzultáció
Mozgókép készítés és konzultáció
Világítástechnika
Analóg és digitális labor
Archiválás és prezentáció
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6.

Művészetelmélet és ábrázolás

megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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FELADATOK
Szakmai munkájához rajzi, festészeti, plasztikai és szakmai orientációs
előtanulmányokat folytat
Vázlatokat készít - koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában
jeleníti meg
Folyamatosan bővíti, felhasználja művészettörténeti és művészetelméleti
ismereteit
Folyamatosan bővíti, felhasználja a kortárs kulturális és művészeti ismereteit
SZAKMAI ISMERETEK
A művészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok társadalmi környezetébe
ágyazottan
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
Művészeti irányzatok a 20. században
Művészeti irányzatok és kulturálisáramlatok a modernizmus kialakulásától
napjainkig
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
Hazai műemlékek, műgyűjtemények
Időszaki kiállítások
A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése
A műalkotások tematikus értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási
lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés)
A komponálás szabályai
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások − a tónusképzés
lehetőségei

Rajz, festés,
mintázás

Művészettörténet

Az 1. Művészetelmélet és ábrázolás megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

A rajzolás és festés különböző technikái

x

Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai,
mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása

x

Az épített külső és belső környezet megjelenítése

x

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák
alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Mongerendszer)
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x
x

x
x

A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli
ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítés
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása

x
x
x
x
x

28. Művészettörténet tantárgy

28.1. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani, hogy a tanulók pályájuk során saját szakterületükről minél nagyobb áttekintéssel
rendelkezzenek, és szakmai fejlődésükhöz széleskörű tudásbázisra támaszkodhassanak
- lehetővé tenni a tanulók számára, hogy az átfogó művészettörténeti korszakokról kialakított
képbe a szakelméleti, a szaktörténeti és a szakgyakorlati órák tudásanyaga beilleszthetővé
váljon
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismeretein keresztül
a művészeti környezet önálló és szakszerű elemzésére és értékelésére,
további elméleti munkásság folytatására
- megismertetni a tanulókat az egyetemes és magyar művészeti-kulturális hagyományokkal,
valamint a kortárs szakmai környezettel
- lehetővé tenni a tanulók számára a gyakorlati alkalmazás során a megalapozott, szakszerű
feladatkezelést
- elősegíteni a művészet és a társadalmi környezet, valamint a művész, a mű és a társadalom
kapcsolatának, az alkotó, a megrendelő és a közönség viszonyának felismerését
- felkészíteni a tanulókat a közvetlen szakmai és művészeti környezet folyamatos
önálló megfigyelésére, elemzésére és tapasztalataik önálló alkalmazására
28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek

28.3.

Témakörök
28.3.1.
Művészettörténet a 19. századig
A művészettörténet stíluskorszakai az őskortól a 19. századig
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a klasszikus alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete
Múzeumok és más kultúratörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
A művekben alkalmazott ábrázolási módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
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A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán

28.3.2.
20. századi művészettörténet
A művészettörténet stíluskorszakai a 20. században
Az elérhető írott és képi források, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különböző
művészettörténeti korokról
Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és irányzatok társadalmi, kultúratörténeti
hátterének ismerete
A művészet kifejezőeszközeinek ismerete, stiláris megoldások a különböző alkotók
műveiben
Összehasonlító elemzések a modern művészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes művészeti gyűjtemények ismerete.
Múzeumok és más kultúrtörténeti források felhasználása a szélesebb társadalmi környezet
megismerése érdekében
A művekben alkalmazott absztrakciós módszerek feltárása, valamint a vizuális üzenetek
verbalizálásának helyes módja a műalkotás elemzések során
A vizuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
Saját vélemény logikus, elemzési módszerekre támaszkodó interpretálása a műalkotások
elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A művész, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a megrendelő és a közönség
viszonyának megváltozása a 20. században

28.3.3.
Kortárs művészet és szakmai környezet
A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet megismertetése
Irányzatok és jellemző tendenciák a kortárs művészetben
Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
Műteremlátogatások
Művésztelepek, alkotó helyszínek megismerése, látogatása
Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának vizsgálata

29. Rajz, festés, mintázás tantárgy
29.1. A tantárgy tanításának célja
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák középszintű tervezési, kivitelezési
feladataira, valamint a tervezőművészek terveinek értelmezésére,
gyakorlati feldolgozására
- fejleszteni a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzékét,
szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását
- erősíteni a tanulók kreativitását, bővíteni a kreatív kifejezés eszköztárát, javítani a
munkakultúrát
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-

felkészíteni a tanulókat a látvány sokoldalú feldolgozására és az egyéni vizuális elképzelések,
tervek mások számára is érthető formában való rögzítésére
felkészíteni a tanulókat a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére,
a látvány elemzésére és ábrázolására
megismertetni a tanulókat az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikákkal és
kifejezésmódokkal
felkészíteni a tanulókat a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával,
tanulmányrajzok, plasztikai tanulmányok készítésére

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, művészetek, ábrázoló geometria

29.3. Témakörök
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi hálóban egymással
szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl.
29.3.1.
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre épülő
rajzi konvenciók megértése, megértetése
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és modern
megoldásokkal
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egységekre
bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában
Önálló képi gondolkodásra nevelés
A rajzkészség és formaalakító készség fejlesztése, jól felhasználható „eszközkészlet”
kialakítása és társítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése különféle anyagú és szerkezetű
tárgyegyüttesekről / térbeli formák alakítása, plasztikus megjelenítése
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányozása
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai
Síkkompozíciós gyakorlatok
Színkompozíciós gyakorlatok
Térkompozíciós gyakorlatok

29.3.2.
Emberábrázolás
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós
helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép - a személyiség, a karakter, érzelmi hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolása
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és „újrateremtése” a
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása
A valóság elemző megismerése, sík- és plasztikus ábrázolása
Lépték-, arány-, szerkezetanalízis a sík és téri feladatok során
Művészeti anatómia alapjai, az emberi test arányai
Modell utáni portré, félalak rajzolása, festése, mintázása
Alakrajz- és akt tanulmányok
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29.3.3.
Ember és tér
Az emberi alak és az épített, illetve a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányozása
a vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek továbbfejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmányok
Az emberi alak, mint a személyiség - a karakter, érzelmi, hangulati megnyilvánulások
megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A saját személyiség meghatározása, ábrázolása - önismeret
A gesztusok és az anyaghasználat, mint az alkotó egyénre jellemző stílus
Az ember és tárgyi környezetének együttese
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai
Modell utáni portré és akt ábrázolása, térbe helyezése

29.3.4.
Térábrázolási rendszerek
A tanulók térszemléletének fejlesztése
A tervezési és művészeti gyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti
alapjainak megismerése és gyakorlati alkalmazása
A műszaki rajz és az ábrázoló geometria rajzolóeszközeinek szakszerű használata, a műszaki
ábrázolás egyezményes jelölésrendszere
A leggyakrabban használt térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljárásai
A műszaki rajzok olvasása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
- síkmértan – síkmértani szerkesztések
- térgeometriai alapok
- Monge-féle vetületi ábrázolás
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6.

Tervezés és technológia

megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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A 2. Tervezés és technológia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak
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Tervezés és
kivitelezés

FELADATOK
Önállóan értelmezi, vagy önállóan meghatározza a feladatot
Tervezési, alkotómunkájához forrásanyagot, információt gyűjt
Munkájához inspirációt keres, koncepciót alakít ki
Szakmai munkája során alkalmazza tervezési ismereteit és/vagy koncepcionális
elképzeléseit
Szakmai munkájában az adott tervezői vagy alkotói probléma megoldására,
és/vagy az egyéni mondanivaló kifejezésére törekszik
Tervezési és/vagy alkotómunkájában figyelembe veszi vagy alkalmazza
szakmatörténeti, művészettörténeti ismereteit
Szakmai kivitelezési munkájában alkalmazza technológiai ismereteit
Szakmai tervezési és kivitelezési munkáját a különféle anyagok és technikák
ismeretére építi
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tervet, vázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít
Műhely- és műtermi környezetében szakmai feladatokat lát el
Kialakítja és fenntartja a szakmai munkájához szükséges eszköz felszerelését
Alkalmazza szakmája legfontosabb alapanyagait és segédanyagait
Technológiai- és anyagkísérleteket végez
Technikai-, technológiai eszközrendszerét felhasználja szakmai feladataiban
SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyűjtés menete, formái
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzokra, vizuális memóriára, belső látásra épülő, kreatív tervek
készítése
A feladatnak, a sík- és a plasztikai felületnek megfelelő anyagok megválasztása és
kreatív használata
Tervezéselmélet megismerése és alkalmazása
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó,
közlő rajzon)
Szakműhely, műterem kialakításának, működtetésének és fenntartásának
alapismeretei
Szakmai kivitelező eszközök ismerete

Anyagismeret

és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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Alapanyagok, segédanyagok felhasználási, alkalmazási módjai

x

x

7. Anyagismeret tantárgy

3.1. A tantárgy tanításának célja
- fejleszteni a tanulók anyag és eszközhasználati képességeit
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmák tervezési/alkotói és
kivitelezési feladatainak szakszerű ellátására
- megismertetni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmában alkalmazott
anyagokkal, eszközökkel
- biztosítani a képző- és iparművészeti szakma anyagainak, eszközeinek, berendezéseinek
felhasználási, használati, üzemeltetési lehetőségeinek, szabályainak megismerését
- megismertetni a képző- és iparművészeti szakmában használatos segédanyagok fajtáit,
tulajdonságait, alkalmazási lehetőségeit és az alkalmazás szabályait

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészettörténet, szaktörténet, kémia, fizika,

11.3.

Témakörök

11.3.1.
Anyagismeret
A szakmára jellemző alapanyagok felismerése, minőségének ellenőrzése
A szakmához kapcsolódó alapanyagok megmunkálása - fizikai, kémiai tulajdonságaik
A sík, plasztikus vagy mozgóképi területek jellegzetes eszköztára
A manuális és digitális eszköztár felhasználási területei
Az alapanyagok és eszközök szakmai területre jellemző fajtái
A segédanyagok tulajdonságai és felhasználási területük
Különféle alapanyagok és eszközök kiválasztásának szempontjai
Különféle alapanyagok és eszközök beszerzése, előkészítése, biztonságos használata
Különféle alapanyagok minősítési jelzésrendszere

11.3.2.
Manuális gyakorlatok
Tradicionális és korszerű eszközök használata
Anyagok és eszközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Anyagok előkészítése, megmunkálása, állagmegóvása, raktározása, mozgatása
Vázlatok, tervek összeállítása különböző manuális technikákkal
Eszközök és berendezések üzemeltetése és karbantartása
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyagkísérletek, technikai kísérletek végigvitele
Anyagtársítások, összetett technikai megoldások
12. Tervezés és gyakorlat tantárgy
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4.1. A tantárgy tanításának célja
- megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák műhelyeinek, eszközeinek
és anyagainak használati és felhasználási lehetőségeit a tervezési és alkotói feladatok
során
- elősegíteni a tervezői-alkotói gondolkodásmód kialakítását
- elősegíteni az önálló tervezői, alkotói módszerek kialakítását
- felkészíteni a tanulókat a szakmai tervezési, előkészítési és kivitelezési feladatok kreatív,
egyéni megoldására
- fejleszteni a tanulók tervezői, alkotói igényességét
- biztosítani az alapvető tervezési, alkotói módszerek, kivitelezési formák
megismerését
- lehetővé tenni az elméleti felkészítés összekapcsolását a szakmai gyakorlati
tevékenységekkel

-

megismertetni a tanulókkal a képző- és iparművészeti szakmák
műhelyeinek, eszközeinek és anyagainak balesetmentes és egészségre ártalmatlan
használatát

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, művészettörténet, szaktörténet
12.3.

Témakörök

12.3.1.
Bevezetés a tervezési és alkotási folyamatokba
Az inspiráció szerepe az alkotótevékenységekben
Az információk rendszerezése, funkcionális rangsorolása
A téma vagy tervezési probléma meghatározásának módjai, menete
Az alkotói koncepció kialakítása és végigvitele
Motívumkeresés, gyűjtőmunka hagyományos és számítógépes módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján kreatív tervek készítése
A saját tervek megvalósítása
Átlényegítés, absztrakció az alkotófolyamatokban
Szakmai rajz, vázlat értelmezése, felhasználása a tervezési munkában
Eszközök megválasztásának szempontjai, használata a tervezésben
A közvetlen műhelykörnyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan
munkavégzéshez
A szakmai munkához szükséges eszközrendszer
Szakműhely, műterem kialakítása, működtetése és fenntartása
Munkavégzés tradicionális és gépesített műhelyben vagy műtermi környezetben
Feladatértelmezés, a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása, szakmai konzultációk menete
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése, alkalmazása a kivitelezési folyamatban
Anyag- és technológiai ismeretek felhasználása a kivitelezés során
A kivitelezett sík- plasztikus vagy mozgóképi alkotás tárolása, védelme
A képző- és iparművészeti alkotások bemutatása, installálása, kiállítása
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30.

Szakmai kommunikáció

megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei

3429

Prezentáció

Szakmai
idegen nyelv

A 3. Szakmai kommunikáció megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak és
témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Digitális és analóg eszközökkel dokumentál, archivál
Manuális és digitális eszközökkel portfóliót és prezentációt készít
Saját munkáiról vagy egyéb szakmai anyagokról prezentációt készít
Cél szerint összeállítja, karbantartja portfolióját
Képalakító, kiadványszerkesztő és prezentációs programokat használ
Alkalmazza tipográfiai ismereteit
Szakmai anyagát írásban és szóban bemutatja

x
x
x
x
x
x
x

x

Pályázatokon indul és/vagy kiállításokon vesz részt

x

Idegen nyelven:
Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)
A célnak megfelelően bemutatja, értékeli saját és más szakmai munkáját,
eredményeit
Szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
Állásinterjún, szakmai megbeszélésen vesz részt
Tájékozódik a munkakörülményekről, karrier lehetőségekről
Szakmai munkáját idegen nyelvi környezetben vagy szakmai irányítás,
együttműködés mellett végzi
Szakmai kapcsolatot teremt
SZAKMAI ISMERETEK
A prezentációs formák szerepe, sajátosságai
A digitális és manuális prezentáció eszköztára
A prezentáció létrehozására alkalmas számítógépes programok használata
A kép-szöveg arány helyes megválasztása
A képi dokumentáció formái
Szkennelés – reprófotózás technikai követelményei
A bemutató tartalmi elemei, nyelvi követelményei
A prezentáció verbális előadásmódjának szabályai
Idegen nyelven:
Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

A szakmai állásinterjúk lehetséges kérdései, válaszai

x

A szakmájára vonatkozó, gyakori kifejezések, szókapcsolatok

x

Szakmához kapcsolódó alapvető technikai eszköztár szókészlete

x

A szakma és munkakör alapkifejezései

x

A szakmai kommunikáció alaphelyzetei

x
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13. Prezentáció tantárgy
7.4. A tantárgy tanításának célja
- biztosítani az adott szakma bemutatásához szükséges ismereteket és gyakorlati
tapasztalatokat
- fejleszteni a tanulók vizuális- és verbális kommunikációját
- felkészíteni a tanulókat a képző- és iparművészeti szakmai munkáik szakszerű
bemutatására
- megismertetni a tanulókat a manuális és digitális prezentáció technikáival
- megismertetni a tanulókat a szakmai munkák rendszerezési-bemutatási
lehetőségeivel
- megismertetni a tanulókat a tipográfia alapvető szabályaival, kreatív felhasználási
lehetőségeivel
- elősegíteni a tanulók anyanyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
7.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Művészetek, irodalom, nyelvtan, informatika, szakmai tárgyak

7.6. Témakörök
7.6.1.
A prezentáció manuális és digitális formái
A szakterülethez kötődő adatgyűjtési lehetőségek, információhordozók megismerése
Az archiválás szerepe és módjai
A képrögzítés technikái – szkennelés és repró fotózás
Szabadkézi rajzolás, vázlatkészítés
Eredeti munkák prezentációja
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának manuális eljárásai
Szakmai bemutatók és portfóliók összeállításának digitális technikái
Számítógépes kiadvány- és képfeldolgozó programok használata
A digitális prezentáció megjelenítési módjai
A prezentációk tartalmi követelményei
A prezentációk formai követelményei
Tervdokumentáció készítése
A szerzői jogok kérdései (saját munka és más alkotásainak felhasználási feltételi)
5.3.2
Digitális prezentáció
A számítógép perifériáinak megismerése, alapvető kezelése, csatlakozási lehetőségek,
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok és lehetőségek
Szövegkezelési, elhelyezési lehetőségek
Prezentáció, portfólió összeállítás
5.3.3.
Tipográfiai alapok
Tipográfiai és szövegtördelési alapszabályok
A betűtípusok tudatos alkalmazása
A képi és szöveges tartalom arány- és stílusrendszere
A kép- és szövegegyüttes tervezési lehetőségei
A digitális és a nyomtatott portfólió tipográfiai megjelenítése
5.3.4.
Szóbeli kommunikáció
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A verbális kommunikáció szerepe a szakmai tevékenységen belül
A tartalmi felépítés és előadásmód szabályai a prezentáció során
Nyelvi, nyelvhelyességi elvárások
A prezentáció dinamikája, tudatos felépítése

6.

Szakmai idegen nyelv tantárgy

93 óra *
* a 9-13. évfolyamon megszervezett képzésben

6.1. A tantárgy tanításának célja
- elősegíteni a tanulók idegennyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelvű szakmai közegben való kommunikációra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók idegennyelvi fejlődése az érdeklődésüknek megfelelő
szakmai anyagon keresztül valósuljon meg
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- felkészíteni a tanulókat az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra
- lehetővé tenni, hogy a tanulók betekintsenek az idegennyelvű internetes tudástárak,
fórumok és események világába
- elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást
- biztosítani, hogy a tanulók a képzést követően tevékenységüket nemzetközi kontextusba
tudják helyezni
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek, magyar nyelv
6.7. Témakörök
6.7.1.
Nyelvi készségfejlesztés
Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés
Nyelvtani korrekciók
Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegennyelvi kommunikáció
A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való kommunikáció
Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése
Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben
6.7.2.
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven
A számítógépes szakmai programok nyelve
Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése
6.7.3.
Szakmai tevékenység bemutatása
Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai munkák ismertetésére
Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája
Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és motivációs levél írása
Internetes szakmai prezentációk feldolgozása
Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú modellezése
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31. Fotó és multimédia
megnevezésű programkövetelmény modul
tantárgyai, témakörei
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A 4. Fotó és multimédia megnevezésű programkövetelmény modulhoz tartozó tantárgyak

FELADATOK
Fotó-, mozgókép- és médiatörténeti ismereteit munkájában felhasználja
Vizuális kommunikációs stratégiát épít
Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális forráskutatás
lehetőségeit
Szabadon kísérletezik a különböző képrögzítő eljárásokkal, új
összefüggéseket, megoldásokat keres
Kommunikációelméleti ismereteit hasznosítja
Reflektál környezetére, problémát fogalmaz meg
Különböző célú képi üzeneteket, narratívákat elemez, és fogalmaz meg
Tervezői gondolkodásmóddal alkot, figyelembe veszi az adott médiához
kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti
aspektusait
Multimédiás felvevő és megjelenítő eszközök működési mechanizmusát
értelmezi, az eszközöket szakmai munkájában használja
Analóg álló- és mozgókép felvevő eszközök működési mechanizmusát
értelmezi, az eszközöket szakmai munkájában használja
Optikai és világító eszközök működési mechanizmusát értelmezi, az
eszközöket szakmai munkájában használja. Világítástechnikai
beállításokat tervez és kivitelez
Bővíti és alkalmazza az analóg és digitális laborálási ismereteit,
kísérleteket végez, archaikus fotótechnikákat alkalmaz
Művészettörténeti ismereteit munkájába tudatosan és kreatív módon
építi be
Összehangolja a technológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját
alkotói elképzeléseivel
Portré-, esemény-, riport-, esszé-, dokumentarista-, épület-, enteriőr-,
tárgy-, fashion-, promóciós-, kísérleti-, analóg-, alkalmazott
technikával/céllal készült fotográfiák
Portré-, esemény-, riport-, esszé-, dokumentarista-, épület-, enteriőr-,
tárgy-, fashion-, kísérleti-, analóg-, alkotói technikával/céllal készült
fotográfiák készít
Portré-, esemény-, dokumentum-, animációs-, videoklip-, fotófilm-,
kisfilm-, audiovizuális, pixillációs-, stopmotion-, teaser-, wish- VR-, 3Dtechnikával/céllal készült időalapú, alkotói és alkalmazott munkák
készítése
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Fotó és
multimédia
gyakorlat

Fotó és
multimédia
elmélet

és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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Storyboardot készít
Narratív és asszociatív történetet mesélés álló és mozgóképben
Csoportos és projekt alapú megoldásokban gondolkodik
Interaktív és webes tartalmakat állít elő tervez
Képfeldolgozó programokat használ
Mozgókép feldolgozó- és vágóprogramokat használ
Grafikai programokat használ
Fotó és videó installáció készítés
Archivál, katalogizál, prezentál, installál, nyomdai előkészítést végez
Betartja az általános és a szakmai etikai normákat, tiszteletben tartja a
személyiségi jogokat
A szakmaspecifikus munkavédelmi ismereteket betartja, alkalmazza
SZAKMAI ISMERETEK
Fotó-, mozgókép- és médiatörténeti ismeretek
Különböző képrögzítő eljárások készítésének módja
Különböző labortechnikák
A fotográfiai nyersanyagok szerkezete, fotókémia
Az analóg fényképezőgépek fajtái, szerkezetük, működésük
A digitális fényképezőgépek fajtái, szerkezetük, működésük
Multimédiás felvevő és megjelenítő eszközök használatának módja
Analóg és digitális álló- és mozgókép felvevő eszközök használatának
módja
A perspektíva korrekció módjai
A ferde felületek éles leképezésének módja
A fény- és színtani ismeretek, a fénymérés módozatai
Különböző objektívek felhasználásának területei
Az optikai lencsefajták és lencseszerkezetek leképezésének módja
Különböző világító eszközök használatának módja
Műtermi felszerelés használatának módja
Analóg és digitális labortechnikák, archaikus fotótechnikák készítésének
módja
A digitalizálás elmélete és gyakorlatának különböző módjai
Mozgógép komponálás lehetőségei
Álló-, mozgókép és multimédia-készítésének lehetőségei
Látvány, világítástechnika tervezésének lehetőségei
Stop-motion technika alkalmazásának lehetőségei
Lineáris történetmesélés lehetőségei
Storyboard készítés lehetőségei
Interaktív és webes tartalmak formai tervezésének lehetőségei
Képfeldolgozó programok használatának lehetőségei
Mozgókép-feldolgozó és vágóprogramok használatának lehetőségei
Grafikai programok használatának lehetőségei
Filozófiai, szociológiai alapok
A vizuális kommunikáció alapjai
Kortárs fotográfusok, médiaművészek
Fotójog
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7. Fotó és multimédia elmélet tantárgy

-

-

7.1 A tantárgy tanításának célja
megismertetni az álló- és mozgóképi eszközök működését, alkalmazási lehetőségeit
elősegíteni, hogy a tanulók fotó- és mozgókép történeti, valamint formanyelvi
ismereteik alapján képessé váljanak arra, hogy alkotómunkájukat és alkalmazott
feladataikat magas színvonalon lássák el
megismertetni a multimédia és média fogalmát, a multimédia-rendszerek
tulajdonságait
felkészíteni a tanulókat a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző
értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti aspektusainak figyelembevételére
megismertetni a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket
lehetővé tenni, hogy a tanulók a kortárs alkotók munkásságáról szerzett ismereteiket
munkájukban inspirációként használják fel
felkészíteni, hogy szakelméleti ismereteit alkotómunkájába beépítse, alkotói és
alkalmazott feladatait magas színvonalon lássa el

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, kémia, biológia, földrajz, művészettörténet, történelem, informatika, irodalom

7.3. Témakörök
7.3.1.
Felvételtechnika
Digitális és analóg álló- és mozgókép felvevő eszközök fajtái, szerkezete, működésük
Camera Obscura, épített kamerák, egyéb kísérleti képalkotó eszközök
Optikai lencsefajták leképezése
Objektívek jellemzői, felhasználásuk területei
Zárfajták, vakuszinkron
Expozíció és fénymérési módok, korrekciós lehetőségek
A műszaki fényképezőgépek, korrekciók lehetőségei
Állványok
Hangrögzítés
Fénytan
Színtan, színkeverés, színhőmérséklet, fehéregyensúly
Világítástechnika
Különböző világítóeszközök, vakuk és folyamatos fényű fényforrások
A fényképezés lehetőségei természetes, mesterséges és kevert fényben
Tónusterjedelem, dinamikai tartomány
A téma kontrasztja a megvilágítás kontrasztja, a téma világosságterjedelme

7.3.2.

Analóg és digitális labor
3436

A digitális képérzékelés, képkészítés folyamata
Az elektronikus kép keletkezése, tulajdonságai és módosításai
A digitalizálás elmélete és gyakorlata, a szkennerek működése
Számítógépek és perifériák használata
Nyomtatók elve és működése
Digitális képfeldolgozás, utómunka
Pixel-és vektorgrafikus programok
Mozgókép-feldolgozó és vágóprogramok használata, a szkennelés
Nyomdai előkészítés
Online adatbázisok, digitális archiválás
A különböző fotográfiai nyersanyagok szerkezete
Az expozíció és a laborálás során végbemenő kémiai folyamatok
Fotográfiai vegyszerek összetétele
Analóg labortechnikák és eszközök
Archaikus technikák és képalakító eljárások
Kísérleti analóg és digitális utómunka
Balesetvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások
és eljárások

7.3.3.
Álló- és mozgóképtörténet
Fotó- film-, technikatörténet a kezdetektől a XIX. sz. végéig
Fotó- film-, technikatörténet a XIX. sz. végétől a II. világháborúig
Fotó- film-, technikatörténet a II. világháborútól XX. század végéig
Kortárs fotográfia, film és videó emblematikus alkotói
A fotográfia és a társművészetek egymásra hatása
Tematikus csoportosítások, fotótörténeti példák
A fotográfia és a film, mint a dokumentáció eszköze
A fotográfia és a film, mint az önkifejezés eszköze
A fotográfia és a film, mint alkalmazott művészet
Kísérleti fotográfia
Filozófiai, szociológiai alapok
Magyar és idegen nyelvű szakirodalom ismerete
Gyűjtőmunka, fotótörténeti és társművészeti előzmények felkutatása, rendszerezése
Tanulói felvételek párhuzama fotó-és filmtörténeti példákkal

7.3.4.
Álló- és mozgókép elemzés
A vizuális kommunikáció alapjai
A fotográfia és a film formanyelvi ismerete, tudatos használata
A kiemelés eszközei
Térmélység és kompozíció
A montázs fogalma
Asszociatív és narratív elbeszélésmódok
A szakmához kötődő előkészítő és szervezési feladatok
Munkaszerződés
Szerzői jog, felhasználási szerződés
A modellszerződés
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Személyiségi jogok, a képmás védelme
Az ábrázolás valódiságának védelme a művészi alkotásnál
A kész munka leadása, elszámolás
GDPR szabályozás
Balesetvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások
és eljárások

8. Fotó és multimédia gyakorlat tantárgy

-

-

8.1. A tantárgy tanításának célja
megismertetni a tervezői gondolkodásmód alkalmazását
megismertetni az álló-és mozgóképkészítő eszközök működését, használatuk módját
megismertetni a világítóeszközök működését, használatuk módját
megismertetni a fotólabor eszközeinek működését, használatuk módját
megismertetni a számítógépes képfeldolgozó-, vágó-, katalogizáló, archiválóés grafikai programokat
elősegíteni az analóg-és digitális technológiák adta lehetőségek kísérletező használatát
elősegíteni a magas gondolati és esztétikai színvonalú, a kortárs trendeknek és piaci
elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi, valamint
multimediális munka végezését
elősegíteni, hogy a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségek
összehangolását saját alkotói elképzeléseivel
elősegíteni szakmai munkájának digitális portfólió, webes/online felületeken való
prezentálását, digitális archívum készítését

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
fizika, kémia, földrajz, művészettörténet

8.3. Témakörök
8.3.1.
Állóképkészítés és konzultáció
Ötletek, vázlattervek készítése
Külső körülmények, feltételek meghatározása
Technikai követelmények és lehetőségek
A fotó és film nyelvi eszközök helyes használata: komponálás adta lehetőségek,
színek törvényszerűségeinek és kifejezőereje fény-árnyék viszonyok megjelenítése,
kontraszthatások, felbontás, mélységélesség
Analóg és digitális képrögzítő eszköz használat
Camera Obscura, épített kamerák, egyéb kísérleti képalkotó eszközök működése
Műszaki fényképezőgépek használata
Portré-, esemény-, riport-, esszé-, dokumentarista-, épület-, enteriőr-, tárgy-, fashion-,
promóciós-, kísérleti-, analóg-, alkalmazott és alkotói technikával/céllal készült fotográfiák
készítése
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Fotóillusztráció, installáció készítés
Kiállítás rendezés, megjelenítés
8.3.2.
Mozgókép készítés és konzultáció
Külső körülmények, feltételek meghatározása
Analóg és digitális mozgókép felvevő eszközök használata
Egyéb képalkotó eszközök használata
Storyboard készítés
Kompozíció lehetőségei a filmben: a képkivágás, a plánok rendszere, montázs használat
Gépállások, gépmozgások
A kiemelés eszközei: mélységélesség, a fény irányítása, sötét-világos kontraszt
Kép és hang összefüggései: zaj, zörej és zene, atmoszféra, az emberi beszéd
Hangtechnikai eszközök
A történet térbeli elhelyezése, térkezelési technikák
Filmes elbeszélésmódok, elbeszélés és az idő
A fény, mint tér és időképző eszköz
Átjárás fotó és film között
Mozgókép és multimédia készítés: Portré-, esemény-, dokumentum-, animációs-, videoklip-,
fotófilm-, kisfilm-, audiovizuális, pixillációs-, stopmotion-, teaser-, wish- VR-, 3Dtechnikával/céllal készült időalapú, promóciós, alkotói és alkalmazott
munkák készítése
Videó installáció készítés
8.3.3.
Világítástechnika gyakorlat
Világítóeszközök használata
Beépített-, rendszer-, és műtermi vakuk
Állandó fényű fényforrások
Műtermi berendezések és eszközök
A fényképezés természetes, mesterséges és kevert fényben
Műtermi felszerelés használata
A megvilágítás mérés
Látvány, világítástechnika tervezés

8.3.4.
Analóg és digitális labor
A fotólabor eszközei
Az analóg fotográfia nyersanyagok, vegyszerek
Archaikus labortechnikai eljárások készítése
Anyag- és technikai kísérletek
Filmhívás, nagyítás
Analóg és digitális laborkísérletek
Digitalizálás
Utómunka
Állókép feldolgozó programok használata
Elektronikus képfeldolgozó eszközök
Mozgókép-feldolgozó és vágóprogramok használata
Vágási technikák és eljárások
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Online adatbázisok használata
A digitális állományok előkészítése nyomtatáshoz
8.3.5.
Archiválás és prezentáció
Koncepcionális gondolkodásmód kialakítása
Szabadkézi vázlatok, tervezés
Interaktív és webes tartalmak tervezésének lehetőségei
Kép és szöveg kapcsolata és üzenete
Betűtípusok
Klasszikus tipográfia
Modern tipográfia
Grafikai programok használata
Kiadványszerkesztési alapok
Fotókönyv
Portfólió készítés
Makett készítés
Sketch book
Forgatókönyv
Nyomdai előkészítés
Az online prezentáció
Installálás
Archiválás
Katalogizálás
9. Az oktatás javasolt helyszínei (ajánlás)
A szakmai elméleti és gyakorlati órák helyszíne a köznevelési intézményben:
- tanterem, számítógépes tanterem internetkapcsolattal
- természetes és mesterséges fénnyel jól megvilágított rajzterem, rajzbakokkal,
festőállványokkal, a mintázáshoz mintázóállványokkal
- számítógépekkel és prezentációs eszközökkel felszerelt, internet kapcsolattal rendelkező
szaktanterem
- az alapvető szakmai technikai felszerelésekkel ellátott fotó műterem,
fotólabor, számítógépes terem – internetkapcsolattal
- külső kiállítási, múzeumi helyszínek, stúdiók
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3.1
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak óraszáma évfolyamonként
9.

10.

11.

12.

5/13.

1/13.

ítés megnevezése:

esítésre vonatkozó

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

Összesen
Összesen

y:

Témakör:

ettörténet

Kortárs művészet és
szakmai környezet

72

Művészettörténet korszakai
a reneszánsz művészetig.

72

tés, mintázás

meret

s és gyakorlat

gy

Művészettörténet korszakai
a barokk művészettől a XX.
századig.

6

XX. századi
művészettörténet
A művészettörténet
stíluskorszakai a 20.
században

6

Látvány utáni térábrázolás
és formaképzés

108

Emberábrázolás

48

Ember és tér

72

Térábrázolási rendszerek

60

Anyagismeret
18

Manuális gyakorlatok

18

Bevezetés a tervezési és
alkotási folyamatokba

72
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áció

A prezentáció manuális és
digitális formái

18

Digitális prezentáció

18

Tipográfiai alapok

18

Szóbeli kommunikáció

18

múltimédia elmélet Felvételtechnika

multimédia
at

36

Analóg és digitális labor

36

Álló és mozgóképtörténet

36

Álló és mozgókép elemzés

36

Állóképkészítés

108

Mozgóképkészítés és
konzultáció

108

Világítástechnika gyakorlat

36

Analóg és digitális labor

108

Archiválás és prezentáció

0

3.2
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak szabadon felhasználható
óraszámaira vonatkozó rendelkezés indoklása:
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A szabad órakeretek a szakmai gyakorlati órákhoz azonos arányban kerültek
felhasználásra a 14. évfolyam tananyagtartalmának és témaköreinek óraszámának a
megnövelésére használtjuk fel a mélyebb és alaposabb szakmai ismeretek, képességek
fejlesztésére.

3.3 számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése
Tantárgy:
Művészettörténet

Rajz festés mintázás

Anyagismeret

Értékelési szempontok:
Az értékelés típusának és a
tantárgyi sajátosságoknak
megfelelően.
Az értékelés típusának és a
tantárgyi sajátosságoknak
megfelelően.
Az értékelés típusának és a
tantárgyi sajátosságoknak
megfelelően.
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Értékelés típusa:
szóbeli felelet, röpdolgozat,
témazáró dolgozat, órai
munka,
órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi
kipakolás, pályázati
tevékenység
szóbeli felelet, röpdolgozat,
órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi
kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló

Tervezés és gyakorlat

Az értékelés típusának és a
tantárgyi sajátosságoknak
megfelelően.

Prezentáció

Az értékelés típusának és a
tantárgyi sajátosságoknak
megfelelően.

Fotó és múltimédia elmélet

Az értékelés típusának és a
tantárgyi sajátosságoknak
megfelelően.
Az értékelés típusának és a
tantárgyi sajátosságoknak
megfelelően.

Fotó és multimédia gyakorlat

-
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szóbeli felelet, röpdolgozat,
órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi
kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló
szóbeli felelet, röpdolgozat,
órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi
kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló
szóbeli felelet, röpdolgozat,
témazáró dolgozat, órai
munka,
szóbeli felelet, röpdolgozat,
órai munka, projekt,
gyakorlati tevékenység, félévi
kipakolás, pályázati
tevékenység, beszámoló

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Öt évfolyamos párhuzamos képzésű szakgimnáziumi
tagozat
Évfolyam:

9-10. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(első idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.
Élő idegen nyelv
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Az első idegen nyelv tantárgy kerettanterve
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat
melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek,
másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes
nyelvtanári munkához.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját
gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni,
ismereteket szerezni.
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi
ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó
fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is
ki tudja fejezni.
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett
nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a
nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba
kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során
felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási
szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv
felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.
A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész
életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák
egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az
önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul
más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is
készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási
folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
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A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak
több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes
felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A
feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó
készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek.
Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti
más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére,
kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés
és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó
jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat
megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ,
kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik
a munkavállalásra.
Módszerek
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló
számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a
nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának
megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok,
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos,
hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló
nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak
fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a
körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő
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célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai
nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában
a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített
olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok
stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása
és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint
a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és
folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A
nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és
igények is.
A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához
segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már
képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint
interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során,
valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott
kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más
kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok,
melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló
a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven
közvetíteni.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes,
jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő,
érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos
munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az
irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is
segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai
feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú
fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen
és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és
társai haladását értékelni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy
segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából
meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia
tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé
kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja
használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba
ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a
szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját
tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján,
konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik.
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A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is
integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.
Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk
alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat.
Tanulási eredmények
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a
kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább
a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelésioktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós,
személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív
nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is
alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12.
évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban
jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy
témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként
jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a
tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a
munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a
szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola
és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való
felkészítést állítja fókuszba.
Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi
funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12.
évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi
funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben
megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak
témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok,
illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol
tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi
struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen
jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni:
fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl.
csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával – nem kötelező érvényűek.
Élő idegen nyelv: Angol nyelv
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Kerettanterv az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára
9–12. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak,
és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek
megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.
9–10. évfolyam
Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban
megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi
alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és
szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez
továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési
célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon
keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás
átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a
nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló,
tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs
helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti,
hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás
egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza
nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az
elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint
boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.
Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának
érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon.
A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival,
például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja
kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos
és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító
tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap
önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön
kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.
Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan
idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon
kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és
technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek,
összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes
tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és
társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi
témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig
hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és
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nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a
tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és
érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan
kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási,
szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az
általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.
Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére
elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 910. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított
elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint
eléréséhez.
Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható
angol nyelvű kifejezések példák):





















Bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me
introduce Mr Smith to you.)
Telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)
Elismerés kifejezése (Welldone. It’s a good idea. I’m proud of you.)
Ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?)
Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand
me? Is it clear? Sorry, what does that mean?)
Aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…)
Üdvözletküldés (Give my best regards to…)
Megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look
forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why
don’t we…?)
Elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally)
Kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is
that the weather is horrible.)
Mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...)
Beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.)
Együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)
Szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.)
Segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the
washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.)
Segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes,
please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.)
Tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a
doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.)
Reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.)
Engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if
I open the window? Please, don’t, I’m cold.)
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Feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where
he is.)
Ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill,
that’s why.)
Magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work?
It works with a battery.)
Emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I
can ’t remember locking the door.)
Elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.)
Érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.)
bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.)

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):















Cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple;
Present Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t
finished it yet.) Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have
you been waiting for a long time?);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past
Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past
Continuous (I was listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her
before.);
Cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor.
It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future
Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.)
Modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I
join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke
here.); ’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the
exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday.
She might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He
might have passed the exam.)
Múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child.
My mum would always tell us stories.)
Feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had
money.)
Függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.)
Függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.)
Szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be
repaired tomorrow.)
Mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható
főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’,
’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.)
Minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of
all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?)
3452









Térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the
left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors,
outdoors, upstairs, downstairs, abroad)
Időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice
a week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s
eight. It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it. He has not
finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were
you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next,
then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter)
Logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian)
Szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and,
or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody,
anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however)
Birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben
(At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?)
Visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?).

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:




Az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
Az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.

A 9–10. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra (9. évfolyam: 4×36=
144 óra, 10. évfolyam: 4×36= 144 óra)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
Environment and nature
School and education
Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics

46
26
18
18
28
28
20
23
25
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Science and technology, Communication
Gaining and sharing knowledge
Összes óraszám:

20
36
288

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a
cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel
történő rövid jellemzésével;
 Leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban;
 Érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 A társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
 Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének
megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 A tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;
 A társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az
érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül;
 A mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében
tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a
hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
 Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, friends, famous people
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, places to spend freetime
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing
chores
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional
treatments, positive-negative characteristics
Személyes élethez tartozó információk átadása
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
Interakció a személyes tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval
 Közeli és távoli rokonok
 Kedvenc rokonaim - miért?
 Névadási szokások a családon belül
 Érdekes családi történetek a múltból
 Jövőképem (plakát, prezentáció)
 Példaképem, ill.egy híres ember élete
Internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban
 Különbségek, hasonlóságok
 ’Close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’
 Szerepek a családon belül
 A fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban
 A felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?
Vitafórum
 Pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in
middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in
teenagers?)
Szerepjáték:
 Pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző
szakemberekkel
Prezentáció készítése:
 Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek
Közvélemény kutatás:
 Hobbik, érdeklődési körök
TÉMAKÖR: Environment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
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Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, weather and climate, seasons A környezeti és természeti tématartományhoz
tartozó információk átadása
 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Internetes kutatás:
 Veszélyeztetett állatok
 Eltűnő növények
 Nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon
 A tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
Kiselőadás/prezentáció készítése:
 Veszélyben a földünk
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 A nemzeti parkok és állatkertekfeladatai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?
Vitafórum:
 Hasznosak-e az állatkertek?
 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?
 Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése
3456

TÉMAKÖR: School and education
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:















Értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a
nyelvórákon;
A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben;
Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
Alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során;
Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
Visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és
érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve;
Váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
staff
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
educational institutions, parts of school buildings
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
for studying in and outside school
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language
learning/use of language
 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in
Hungary and in the UK
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning
 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 Régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik
 A magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
Csoportmunka / projekt:
 Egy osztályprogram megtervezése
 ’Az ideális iskola’ jellemzői
 Kisfilm készítése: „Our School”
Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
 Érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban
Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár?
Íráskészség fejlesztése:
 Beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
 Panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon
választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the
world
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling,
forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning a trip, sightseeing, city tour
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and
economy
 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása
 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
 Híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban
 Híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon
 Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése
 Felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése
Internetes kutatás
 Érdekes, szokatlan szállások
 Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban
Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!
Felmérés készítése az osztályban:
 Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?
 Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)
Vitafórum
 Egyéni vagy társasutazás?
 Üdülés vagy aktív nyaralás?
Szituációs játék
 Szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,
 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’
Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
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Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
Írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban;
Összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak
lényegét röviden és érthetően;
Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
Információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;
Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant
members of the public sector and civil service, tourists
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city
life/country life
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
services, giving directions, giving information, presenting sights
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps,
media, computer games
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje
 Interakció a közéleti tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kutatómunka
 Külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
 Hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
 Kiállítások, érdekes múzeumok
Projekt munka
 Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?
 Mi szórakoztat minket?
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Vitakészség fejlesztése
 Vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’Mozik’ – kellenek még?
 Az olvasás szerepe a 21. században
 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?
Íráskészség fejlesztése:
 Brossúrák, adalapok kitöltése
 Film/könyv ajánló brossúra készítése
 Plakátok, szórólapok hirdetések készítése
Egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése
Egy rövid angol novella órai feldolgozása
TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;
 Nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;
 Céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 Egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;
 Ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;
 Félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;
 A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;
 A társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;
 Nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;
 A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak
megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket;
 Használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében;
 Megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
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Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 Használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;
 Összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy
nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél;
 A szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt;
 Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi –
szöveg tartalmát;
 A szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak
jelentését;
 Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó témákban;
 Nyelvi haladását fel tudja mérni;
 Hibáit az esetek többségében is tudja javítani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, autonomous learning
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére
Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
Internetes kutatás és beszámoló
 Új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról
 A magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról
 A dialektusokról
 Kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
’Osztálykönyvtár’
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása
Íráskészség fejlesztése
 Cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’)
felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat
 Angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza
a
célnyelvi
kultúráról
megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
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Ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;
Felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok
között;
Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the
different countries
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása
 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka:
 A hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában
 A falvak szerepe manapság a két országban
 Miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon?
 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért?
Internetes kutatómunka
 A labdajátékok eredete és elterjedése/változatai
 Hollywood története és magyar vonatkozásai
Prezentáció
 Karácsony ünneplése a világ országaiban
 A magyar történelem egy kiemelkedő eseménye
Játék:
 Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 Kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól
Kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
Vitafórum
 Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban?
TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 Használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projekt munka (egyéni)
 Szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
 Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése
 (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület
témaköreiről
Vitafórum
 Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?
 Kell-e a mindennapos testnevelés?
 Fontos-e a zene és a tánc?
 Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
 Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása?
Játék
 Szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb
lista?
 Történelmi események modellezése szerepjátékkal

TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és
a hozzájuk tartozó szituációkban;
 Megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
hírek, események lényegét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Videók megtekintése
 Hírműsorok
 Aktuális eseményekről szóló tudósítások
 Riportok
Szerepjáték
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 ’Néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás
 TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)
Internetes kutatómunka
 Egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
 Szókincsfejlesztés a média világához
Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv
 A szalagcímek nyelvezete
 Az újságcikkek stilusa szerkezete
 Különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz
tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 Értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen
nyelvi elemeket;
 Megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
social networks
 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
 A közlekedést
 A házimunkát
 Az oktatást?
 A kommunikációt?
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 A világ internet nélkül?
Internetes kutatómunka és prezentáció
 A világ legfontosabb találmányai
 A kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben
 A tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán
 „Én és a telefonom”
Vitafórum
 Az internet jövője
 Mire jó a virtuális valóság?
 Haladás-e minden változás?
 A közösségi média előnyei és hátrányai
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan, vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott
vagy hallott szövegeket;
 Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése
 Információ megosztása angol nyelven.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
 Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek
bemutatása az osztálynak
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek,
kutatási eredmények, beszámolók stb.)
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A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további
fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt
szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már
elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja
használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és cserére, valamint valós
kommunikációra és kapcsolatépítésre.
A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb
fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli
nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz,
illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes
tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a
szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és
nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni.
Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés
milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy
egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot),
vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre
sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és
tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén
túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség
esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a
beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik,
élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni.
Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait
egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában
érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat
célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő
eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak
megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben
anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne.
A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind
élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott
köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek
megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít,
a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb
szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban
folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos
stratégiákat tudatosan alkalmaz.
Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten
vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt
továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja.
Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják.
Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni.
Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.
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A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd)
már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson.
Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett
nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre
inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás
során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is
alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.
Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor
változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes
tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás,
azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az
interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven.
A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök
is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és
társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és
pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén
elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett
kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a
munkavállalói kompetencia megalapozására.
Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert
a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival,
követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia
az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában.
Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a
célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut.
Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a
középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és
továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való
használatra adaptálni tudja.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud
készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a
felsőoktatásba való bejutást.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek,
struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó
listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő
funkciók és struktúrák is.
Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):



Álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …)
Érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering
…, We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)
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Egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly
what I think, You’ve persuaded me.)
Kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what
you mean, but … I agree to some extent, but…)
Mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I
don’see why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree
up to a point. I completely disagree. You must be joking.)
Konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)
Statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the
examples …, The diagram proves that …)
Reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return
this …, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?)
Bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)
Érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)
Szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)
Dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.)
Javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that
would be excellent. That’s a good idea, but…)
Információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t
know the time, would you?)
Egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end,
eventually)
Beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say
something?)
Segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a
hand? Sure. No problem.)

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a
zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):


Cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be
cooking then. I’ll have finished cooking by then.)



Jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were
to have’ (I was going to help her. I was about to leave.)



Cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning
English for two years before I passed my exam.)



Feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I
had had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)



Függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She
threatened to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take
her home. She offered to take me home. She told me to take him home.)



Vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl
who can sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)



Közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)



Műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)
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Igei vonzatok (gerunds and infinitives)



Szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even
though, however…)



Inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never
have I seen such a beautiful landscape.)



Képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous,
professional, hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)



Visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló:


Az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek
kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;



Létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
célnyelvi szöveget;



Életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.

A 11–12. évfolyamokon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 268 óra (11. évfolyam:
4×36= 144, 12. évfolyam: 4×31= 124)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Personal topics: family relations, lifestyle
Environment and nature

22
17
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Holidays, travelling, tourism
Public matters, entertainment
English and language learning
Intercultural topics
Cross-curricular topics and activities
Current topics
Science and technology, Communication
People and society
Financial matters
Carreer and employment
Gaining and sharing knowledge
Final exam preparation
Összes óraszám:

17
17
20
20
20
20
17
17
15
17
20
25
268

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató
vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és
gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos
jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő
hangzó szöveget;
 Értelmezi az összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő
tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 A nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben
megfelelően alkalmazza;
 Mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
 Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
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Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban
és az idetartozó érettségi témákban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
acquaintances, family relations, different generations within the family, love and
marriage, friends, famous people, role models, healthcare personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate
and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the
house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping
fit, clothes and accessories
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
school and family celebrations, sports, sport events, illnesses
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily
routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)
keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and
taking care of everyday responsibilites
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended
family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future
plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies),
positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans
 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatás:
 A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)
 Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt?
 A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán
 Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma
Szerepjáték:
 Orvosi ellátás igénybevétele
 Ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése
Önálló szövegalkotás
 Életem 15 év múlva
 Híres személyiségek, mint példaképek
Vitafórum
 Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai
 ’A házasságok az égben köttetnek’
 Vannak-e még családi példaképek?
TÉMAKÖR: Environment and nature
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb,
részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;
 Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
 Szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez,
hallgatósághoz igazítja;
 Beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik
kompenzálni;
 Környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról
interakciót folytat;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot
szöveget szóban és írásban;
 Szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő
szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti
tématartományban és az idetartozó érettségi témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket;
 Értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
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Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants, environmental protection personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature,
home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
disasters, nature protection campaigns
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural
phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons,
recycling and reusing
 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti
tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével
 Természeti kincsek Magyarországon
 Mindennapi természetvédelem
Csoportos projektmunka
 A hulladékújrahasznosítás lehetőségei
Kutatómunka az interneten
 Alternatív energiaforrások
 Globális felmelegedés
 A föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
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Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott
tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
Véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
Véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists,
tour guides, public service personnel
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments,
exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms,
brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays
in Hungary and abroad, festivals
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: selforganized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on
people and economy, new areas in tourism: wellness, language learning
 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás,
utazás, turizmus tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Szerepjáték
 Telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra
Önálló projektmunka
 Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről
 Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről
Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről
Csoportos projektmunka
 Film készítése lakóhelyem nevezetességeiről
Kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)
 Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra
Vitafórum
 A turizmus pozitív és negatív hatásai
 Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?
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TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi
eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé
ismert témákban és szituációkban is;
 A tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában;
 Megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők
véleményét is;
 Megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató
és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
 Megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár
anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is;
 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő
helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva
általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
 Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
 Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
 Nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members
of the public sector and civil service
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international
attractions/sights, city life/country life
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance
tickets, forms, brochures
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
events, ways of entertainment
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása:
free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer
games, sports, applications, media
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása
szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
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A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár
a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel,
szórakozással kapcsolatos tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Kulturális
események
és
szórakozási
lehetőségek
célnyelvi/magyarországi városban
 Egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása
Szerepjáték
 Útbaigazítás kérése és adása
Vitafórum
 GPS vagy útbaigazítás?
 Kidobhatjuk már a papír térképeket?
 Az e-könyvek előnyei és hátrányai

egy

kiválasztott

TÉMAKÖR: English and language learning
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása
fenntartására és fejlesztésére;
 Hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a
tanult stratégiák felhasználásával;
 Céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 Használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 Használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;
 Társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is
törekszik a célnyelvi kommunikációra;
 Kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
 Törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
 A legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat
jelentését;
 A tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;
 A szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő
célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
 Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
 Alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést,
beszédtempót és intonációt;
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Digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére;
Megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket;
Hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat;
Elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;
Egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának;
Céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat;
Nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja;
Hibáit általában önállóan is tudja javítani;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és
nyelvhasználati lehetőségeket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK





A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language
skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous
learning
A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi
elemekben
A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása
 Egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése
Interaktív térképek használata
 Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal
 Ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal
Csoportmunka
 Szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása
 Szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz
Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív
tapasztalatairól
Vitafórum
 Miért halványulnak el a dialektusok?
 Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?
TÉMAKÖR: Intercultural topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális
kommunikációjában;
 Ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait;
 Interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő
kommunikációt folytat írásban és szóban;
 Megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között;
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Alkalmazza a nyelvi
változatokról megszerzett
ismereteit
informális
kommunikációjában;
Szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már
lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson;
Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája
közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik;
Tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;
Ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket;
Tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat;
Átadja célnyelven a magyar értékeket;
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK










Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture,
traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions,
arts, history, literature
Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete
Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása
Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete
célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
Célnyelvi kultúráról információk átadása
Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása
Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Projektmunka
 Magyarország rövid történelme
 Anglia rövid történelme
 A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai
 Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban
 Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban?
 Miért vált az angol világnyelvvé?
Internetes kutatómunka
 Egy célnyelvi ország gasztronómiája
 Magyar receptek angol interpretálása
 Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban?
Egy angol történelmi film megtekintése
Vitafórum
 Fontos-e a hagyományok életben tartása
 Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?
 Miben hasznos a globalizáció?
 Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?
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TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;
 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK



Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak
és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyéni projektmunka
 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása
 poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről
Vitafórum
 A humán vagy a reál műveltség a fontos?
TÉMAKÖR: Current topics
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és
szórakozásra.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és
eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Pármunka
 Célnyelvi sajtótermékek felkutatása
 Angol sajtótermékek fajtái
 Angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban
megjeleníteni
 Aktuális hírek olvasása
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Az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal
kapcsolatban
Osztálymunka
 Angol nyelvű híradó rendszeres nézése
 Iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése
TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó alapvető témákban;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists,
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects
used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
exhibitions
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major
innovations
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,
dangers of the internet, social networks, research, inventions
 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és
technika tématartományban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Internetes kutatómunka
 Találmányok
 A jövő technikái
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Egyéni project
 Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?
 A jogosítvány megszerzése, az autó részei
 Mit fog tudni a következő telefonom?
Vitafórum
 Az internet pozitív és negatív oldalai
 Lesz-e az unokámnak telefonja?
 Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?
TÉMAKÖR: People and society
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family,
friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the
public, authorities, people working in services
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns,
villages, countryside, home, public places, public offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in everyday life, fashion and clothes items
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays,
family events and celebrations, national and international events and holidays
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a
community, volunteering, community service
 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd,
workaholic
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic
gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality,
differences between individuals, relationship between generations, crime and
punishment
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Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és
társadalom tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 Különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán
 Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
 Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Szerepjáték:
 Szolgáltatások igénybevétele
Önálló szövegalkotás:
 Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről
Vitafórum/eszmecsere
 Korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon)
 Megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?
 Megszüntethetőek-e az előítéletek?
TÉMAKÖR: Financial matters
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
employers, employees, white and blue collar workers
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public
service offices
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money,
currencies, bank forms, advertisements, commercials
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
saving, spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family
budget, saving, spending and wasting money
A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és
gazdaság tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyéni projekt
 A pénz kialakulása, története
 Az első bankok
Szerepjáték
 Banki ügyintézés
 Számlanyitás
 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
 valutaváltás nyaralás előtt
Eszmecsere
 Spórolás-költekezés
 A jövedelem értelmes beosztása
Kutatómunka (internet, újságcikk)
 Hitelek, állami támogatások
 A tőzsde története, működése

TÉMAKÖR: Carreer and employment
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra
is kitérve;
 Összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel
támogatva mondanivalóját;
 Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformában;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
 Megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
 Véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
 Véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és
arról interakciót folytat.
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
professionals, employers, employees, colleagues
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
workplaces, offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used
in different jobs
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job
interviews, meetings
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
planning, life long learning, applying for a job
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a
career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work,
individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV
A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és
munkavállalás tématartományban.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Önálló szövegalkotás
 Jelentkezés álláshirdetésre
 Angol nyelvű önéletrajz készítése
Szerepjáték
 Állásinterjú
 Beszégetés egy állásbörzén
Olvasott szövegértés fejlesztése
 Álláshirdetések böngészése
 Munkaköri leírás értelmezése
Csoportos projektmunka
 Egy munkahelyi projekt kidolgozása
 Közkedvelt szakmákbemutatása
TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 Összetettebb információkat ad át és cserél;
 Összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 Egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást
tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
 Szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók
során;
 Környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 Összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 Írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
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Írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
Célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;
Nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
Nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
Használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
Használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;
Használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra,
nyelvi fejlesztésre.
A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK



Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában
Idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján

TÉMAKÖR: Final exam preparation
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 A tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
 Alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;
 A megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 Megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;
 Összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;
 Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
 Megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
 Informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;
 Aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót
és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 Véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót
folytat;
 Szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;
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Megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;
Egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben
interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását,
ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
Nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát
akadályozza;
Egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat
értelmez és használ;
Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;
Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;
Az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;
Az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő
átgondolása
 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








Vizsgafeladatok gyakorlása
Vizsgaszituációk gyakorlása
Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó
témakörökben
Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez
kapcsolódóan
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Öt évfolyamos párhuzamos képzésű szakgimnáziumi
tagozat - festő
Évfolyam:

13. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(első idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.

Szakmai idegen nyelv tantárgy – festő
3490

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
Szakirány megnevezése: Festő
Tanulmányi terület: Művészet
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2
A tantárgy tanításának célja


Elősegíteni a tanulók idegen nyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését



Felkészíteni a tanulókat az idegen nyelvű szakmai közegben való kommunikációra



Lehetővé tenni, hogy a tanulók idegen nyelvi fejlődése az érdeklődésüknek megfelelő
szakmai anyagon keresztül valósuljon meg



Elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást



Felkészíteni a tanulókat az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra



Lehetővé tenni, hogy a tanulók betekintsenek az idegennyelvű internetes tudástárak,
fórumok és események világába



Elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást



Biztosítani, hogy a tanulók a képzést követően tevékenységüket nemzetközi
kontextusba tudják helyezni

Témakörök
Nyelvi készségfejlesztés


Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés



Nyelvtani korrekciók



Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegennyelvi kommunikáció



A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való kommunikáció



Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése



Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben

3491

Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven


A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven



A számítógépes szakmai programok nyelve



Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése

Szakmai tevékenység bemutatása


Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai munkák ismertetésére



Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája



Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és motivációs levél írása



Internetes szakmai prezentációk feldolgozása



Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú modellezés

3492

A 13. évfolyamon a szakmai idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 124 óra (4×31= 124)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Nyelvi készségfejlesztés
Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés
Nyelvtani korrekciók
Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegen nyelvi
kommunikácó
A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való
kommunikáció
Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése
Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven
A számítógépes szakmai programok nyelve
Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése
Szakmai tevékenység bemutatása
Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai
munkák ismertetésére
Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája
Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és
motivációs levél írása
Internetes szakmai prezentációk feldolgozása
Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú
modellezés
Összes óraszám:

40
6
6
8
8
6
6
40
13
13
14
44
9
9
9
8
9
124

Értékelési szempontok


A tanulók képesek az idegen nyelvi beszélt- és írásos és az idegen nyelvű szakmai
közegben való kommunikációra



A tanulók mennyire képesek az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódásra



A tanulók mennyire képesek az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra



A tanulók milyen mértékben képesek az idegennyelvű internetes tudástárak, fórumok
és események világában



A tanulók milyen mértékben képesek az idegen nyelvű szakmai portálokon való
tájékozódásra



A tanulók milyen mértékben lesznek képesek arra, hogy a képzést követően
tevékenységüket nemzetközi kontextusba tudják helyezni

3493

Értékelés típusai


Felmérők: tanév eleji és végi szummatív értékelések az éves ellenőrzési terv szerint



Súlyozott értékelésű, a szakmai tantervnek megfelelően összeállított, témaköröket és
nyelvtani egységeket átölelő írásbeli témazáró dolgozatok



Kisebb résztémákat ellenőrző feladatlapok



Tantárgytesztek



Összefüggő írásbeli feleletek



10-15 perces, lényegre irányuló, felelet értékű, érdemjeggyel értékelt, fogalmak,
szabályok és definíciók számonkérésére irányuló röpdolgozatok



Egyéni, páros és csoportos órai írásbeli munkák



Órai jegyzetkészítés értékelése



Projektmunkák értékelése előre megadott szempontok alapján



Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás



Tananyagrészek otthoni, önálló feldolgozása



Kiselőadások prezentálása



Szóbeli feleletek, beszámolók



Feladatlapok



Esszédolgozatok
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Öt évfolyamos párhuzamos képzésű szakgimnáziumi
tagozat - néptánc
Évfolyam:

13. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(első idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.

A tantárgy tanításának célja
3495

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű
állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt
kitölteni.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 124 (31×4=124) tanóra egység keretén belül egyrészt egy
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az
állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén.
Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
Témakörök
Nyelvtani rendszerezés 1
A 16 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen
használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes
legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze,
illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi
magabiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni.
Nyelvtani rendszerezés 2
A 16 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód,
illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező)
használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának
precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és
szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven
feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta
3496

kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló
arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga
is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a
prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű
mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az
állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni
a munkakörülményekről és lehetőségekről.
Nyelvi készségfejlesztés
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 46 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető
társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy
adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen
nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen
nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek
(az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind
a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:


személyes bemutatkozás



a munka világa



napi tevékenységek, aktivitás



lakás, ház



utazás,



étkezés

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
Munkavállalói szókincs
3497

A 46 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 6 alapozó témakör elsajátítása után
lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten
szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai
önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a
szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára
vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve
munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában
zajlik.
Értékelési szempontok


A tanulók képesek az idegen nyelvi beszélt- és írásos és az idegen nyelvű szakmai
közegben való kommunikációra



A tanulók mennyire képesek az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódásra



A tanulók mennyire képesek az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra



A tanulók milyen mértékben képesek az idegennyelvű internetes tudástárak, fórumok
és események világában



A tanulók milyen mértékben képesek az idegen nyelvű szakmai portálokon való
tájékozódásra



A tanulók milyen mértékben lesznek képesek arra, hogy a képzést követően
tevékenységüket nemzetközi kontextusba tudják helyezni

Értékelés típusai


Felmérők: tanév eleji és végi szummatív értékelések az éves ellenőrzési terv szerint



Súlyozott értékelésű, a szakmai tantervnek megfelelően összeállított, témaköröket és
nyelvtani egységeket átölelő írásbeli témazáró dolgozatok



Kisebb résztémákat ellenőrző feladatlapok
3498



Tantárgytesztek



Összefüggő írásbeli feleletek



10-15 perces, lényegre irányuló, felelet értékű, érdemjeggyel értékelt, fogalmak,
szabályok és definíciók számonkérésére irányuló röpdolgozatok



Egyéni, páros és csoportos órai írásbeli munkák



Órai jegyzetkészítés értékelése



Projektmunkák értékelése előre megadott szempontok alapján



Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás



Tananyagrészek otthoni, önálló feldolgozása



Kiselőadások prezentálása



Szóbeli feleletek, beszámolók



Feladatlapok



Esszédolgozatok
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Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Képzési forma:

Öt évfolyamos párhuzamos képzésű szakgimnáziumi
tagozat - szobrász
Évfolyam:

13. évfolyam
Tantárgy:

ANGOL NYELV
(első idegen nyelv)
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301
Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ

2020.09.01.

Szakmai idegen nyelv tantárgy - szobrász
3500

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs
Szakirány megnevezése: Szobrász
Tanulmányi terület: Művészet
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2

A tantárgy tanításának célja


Elősegíteni a tanulók idegen nyelvi beszélt- és írásos kommunikációjának fejlődését



Felkészíteni a tanulókat az idegen nyelvű szakmai közegben való kommunikációra



Lehetővé tenni, hogy a tanulók idegen nyelvi fejlődése az érdeklődésüknek megfelelő
szakmai anyagon keresztül valósuljon meg



Elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást



Felkészíteni a tanulókat az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra



Lehetővé tenni, hogy a tanulók betekintsenek az idegennyelvű internetes tudástárak,
fórumok és események világába



Elősegíteni az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódást



Biztosítani, hogy a tanulók a képzést követően tevékenységüket nemzetközi
kontextusba tudják helyezni

Témakörök
Nyelvi készségfejlesztés


Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés



Nyelvtani korrekciók



Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegennyelvi kommunikáció



A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való kommunikáció



Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése



Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben

Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
3501



A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven



A számítógépes szakmai programok nyelve



Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése

Szakmai tevékenység bemutatása


Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai munkák ismertetésére



Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája



Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és motivációs levél írása



Internetes szakmai prezentációk feldolgozása



Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú modellezés
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A 13. évfolyamon a szakmai idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 124 óra (4×31= 124)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Nyelvi készségfejlesztés
Idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés
Nyelvtani korrekciók
Hétköznapi társalgási helyzetekben való idegen nyelvi
kommunikácó
A személyes bemutatkozás, szakmai környezetben való
kommunikáció
Pályázati, hivatali nyomtatványok kitöltése
Kommunikáció szakmaspecifikus audio-vizuális környezetben
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyelven
A művészeti alkotások jellemzése idegen nyelven
A számítógépes szakmai programok nyelve
Szakmai szókincs, idegennyelvi eszköztár kialakítása, bővítése
Szakmai tevékenység bemutatása
Az elsajátított nyelvi eszköztár alkalmazása a saját szakmai
munkák ismertetésére
Az egyéni szakmai bemutatkozás írásos és beszélt formája
Egyéni szakmai bemutatkozások, szakmai önéletrajz és
motivációs levél írása
Internetes szakmai prezentációk feldolgozása
Kötetlen beszélgetés, megbízási helyzet, felvételi interjú
modellezés
Összes óraszám:

40
6
6
8
8
6
6
40
13
13
14
44
9
9
9
8
9
124

Értékelési szempontok


A tanulók képesek az idegen nyelvi beszélt- és írásos és az idegen nyelvű szakmai
közegben való kommunikációra



A tanulók mennyire képesek az idegen nyelvű szakmai portálokon való tájékozódásra



A tanulók mennyire képesek az idegen nyelven való szakmai bemutatkozásra



A tanulók milyen mértékben képesek az idegennyelvű internetes tudástárak, fórumok
és események világában



A tanulók milyen mértékben képesek az idegen nyelvű szakmai portálokon való
tájékozódásra



A tanulók milyen mértékben lesznek képesek arra, hogy a képzést követően
tevékenységüket nemzetközi kontextusba tudják helyezni

3503

Értékelés típusai


Felmérők: tanév eleji és végi szummatív értékelések az éves ellenőrzési terv szerint



Súlyozott értékelésű, a szakmai tantervnek megfelelően összeállított, témaköröket és
nyelvtani egységeket átölelő írásbeli témazáró dolgozatok



Kisebb résztémákat ellenőrző feladatlapok



Tantárgytesztek



Összefüggő írásbeli feleletek



10-15 perces, lényegre irányuló, felelet értékű, érdemjeggyel értékelt, fogalmak,
szabályok és definíciók számonkérésére irányuló röpdolgozatok



Egyéni, páros és csoportos órai írásbeli munkák



Órai jegyzetkészítés értékelése



Projektmunkák értékelése előre megadott szempontok alapján



Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás



Tananyagrészek otthoni, önálló feldolgozása



Kiselőadások prezentálása



Szóbeli feleletek, beszámolók



Feladatlapok



Esszédolgozatok
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
TECHNIKUM

TÁNCTAGOZAT
MŰVÉSZETI PROGRAMJA
DRÁMA és SZÍNHÁZ

Kiemelt tánctagozatos osztály
Évfolyam: 9-12. évfolyam

OM AZONOSÍTÓ: 031202
DTK: HA2301
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Dráma és színház
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az
élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás
fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív folyamata szolgálja a
tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és
kapcsolatfenntartást.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai és
színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését szolgálják. A
dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősítéséhez és a nemzeti,
helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.
A dráma és színház tevékenységformáival való személyes találkozás révén a művészeti ág nyelve a
tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az értő
befogadóvá válás alapvető igénye.
A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
valamennyi kompetencia fejlesztésében.
Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként jelenik
meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad.
Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle önkifejezési
forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van lehetőség, ami a
kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen kitágítja. A kommunikáció
folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak mások véleményéhez, illetve
konstruktív párbeszéd folytatására törekednek.
Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a hétköznapi
kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus tartalommal gyakran
alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus tevékenységek során a tanulók
azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a
magánszféra, a személyes adatok és a digitális identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével
vagy biztonságával.
Fejleszti a gondolkodás kompetenciáit, hiszen a dramatikus tevékenységek folyamán és következtében
a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére
és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések levonására, és megalapozott
információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és
színház tevékenységei teret adnak a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak
is, a fantázia, kreatív megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a
gondolkodás fejlesztésében.
Fejleszti a társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciáit, hiszen a dráma és színház tantárgy
tanulása felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének jelentőségére, másrészt
felelősségvállalásra, toleranciára, szolidaritásra, megalapozott értékítélet megfogalmazására és annak
aktív vállalására ösztönöz.
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Fejleszti a személyes és társas kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellemzője a gazdag
önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés kialakulását, ugyanakkor
a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az
alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát.
A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban
foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a művészetek és más
kulturális kifejezésmódok széles körében.
Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs és
vállalkozói kompetenciákat is.
A dráma és színház tantárgy kötelező óraszámmal a 7–8. évfolyamon rendelkezik, a Művészetek
tantárgycsoportban választható tárgy a 11. évfolyamon, és a 12. évfolyamon kötelezően választható
tantárgyként jelenik meg. Emellett a szabad órakeret terhére önálló tantárgyként, illetve más
tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában az 1–6., valamint a 9–10.
évfolyamokon is megjelenhet.

12. évfolyam
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely
interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját, amelynek
középpontjában maga a dramatikus tevékenységben megvalósuló tanulás áll. A dramatikus
tevékenységeknek nagyon sok formája ismert. A játék, a cselekvő részvétel, a problémaközpontú
tematikus foglalkozások következtében megélt egyéni és közösségi élményeken keresztül, az aktív
tevékenységeknek köszönhetően fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint kommunikációs és
szocializációs készségei, képességei. A dramatikus formák alkalmazásának következtében a tanulók
önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá válnak, az emberi
kapcsolatokban, a családi életben sikeresen együttműködő emberként boldogulnak.
Fontos a megfelelő értelmezői eszköztár elsajátítása, és annak tudatos és adekvát használata is, az
eligazodás képességének megteremtése a kortárs kultúrában.
A 12. évfolyamon kétféle választható kerettantervi óratábla áll a pedagógusok rendelkezésére. Az A
változatban a dráma és színház tantárgy a művészeti, művészetpedagógiai nevelés területén vállal
nagy szerepet a cselekvéssel, élménnyel történő tanulás felhasználásával a diákok
személyiségfejlesztésében, a művészeti élmények befogadásában, az önkifejezésben, a művészettel
élés igényének kialakításában stb. A B változat célja a dráma érettségi vizsgára való felkészítés. Itt a
gyakorlati tevékenységek mellett hangsúlyosan megjelennek a dráma- és színháztörténet, dráma- és
színházelmélet, színjátékos tevékenység területei, amelyekkel való ismerkedésben továbbra is a
dramatikus formák használhatóak. Ez segíti az érettségi vizsgára való elméleti és gyakorlati felkészülést
is. Az alaposabb felkészüléshez (pl. az esetleges emelt szintű érettségi vizsgához, szakirányú
továbbtanuláshoz) a megjelenő fenti témakörök részletesebb tárgyalása (pl. a fontosabb
színháztörténeti korszakok részletesebb megismerése, egyes drámaszerkezetek részletes tárgyalása,
vagy napjaink néhány fontosabb dráma- és színháztörténeti irányzatával való találkozás) a 11–12.
évfolyam választható óráinak terhére javasolt. A tantárgy tanulása során érintett témakörök az A és B
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változatban nem különböznek, de az egyes témakörökre ajánlott óraszám igen. Ennek függvényében
a fejlesztési feladatok és ismeretek, illetve a javasolt tevékenységek közül a szaktanár a csoport
előzetes tudása, érdeklődése, céljai és saját pedagógiai szándékai alapján szabadon válogathat, illetve
ezeket saját döntése szerint egy vagy több átfogó téma feldolgozásába is illesztheti (pl. egy színház,
színházi csoportosulás tevékenységének, szervezeti és műsorrendjének alaposabb megismerése, egy
konkrét drámai szöveg részletes vizsgálata, egy, a csoport vagy a szaktanár által ajánlott téma köré
épített szerkesztett játék létrehozása improvizációkból vagy kötött szövegű jelenetekből, egy szaktanár
vagy a csoport által választott téma, élethelyzet, probléma részletes és több oldalról történő
feldolgozása, körüljárása). A két változat közötti választást az is meghatározhatja, hogy volt-e az adott
csoportnak az előző évfolyamon is dráma és színház órája, s azokon milyen tartalmak jelentek meg.
A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex, folyamatos és
rendszeres képzési egységekre bontott, egész évre kiterjedő gyakorlati képzés során sajátíthatók el.
Ezért a tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határozhatók meg. A feltüntetett
témakörök és fejlesztési feladatok megjelenése átfedi egymást, a tagolás csak a könnyebb
áttekinthetőséget szolgálja, a tanterv óraszámajánlásai az éves összóraszám vonatkozásában
nyújtanak tájékoztatást. A témakörök, illetve a fejlesztési feladatok és ismeretek nem sorrendben,
hanem a korosztály és a csoport adottságainak, képzettségének megfelelően, a szaktanár döntése
alapján, akár integrált formában, ugyanazon tevékenységek keretében is feldolgozhatóak; egy
fejlesztési feladat pedig több tevékenység során is vizsgálható.
A 12. évfolyamon a dráma és színház kötelezően választható tantárgy, így megjelenhet heti 1 óra
kötelező óraszámmal, vagy az óraszám egy részében is. Emellett a szabad órakeret terhére további
óraszámban, illetve más tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában is
tanulható.
A dráma és színház tantárgyat drámatagozatos tantárgycsoportban (pl. drámai és színházi ismeretek,
kreatív színházi gyakorlat, kreatív mozgás és tánc, kreatív ének-zene, beszédtechnika) tanító iskolák a
helyi tantervük alapján a szabad sáv óraszámait is felhasználva a jövőben is tantárgyi felbontásban
folytathatják tevékenységüket.

A 12. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 30 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve

Javasolt óraszám
A
B változat
változat
Szabályjátékok
3
1
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével,
4
3
mozgással, tánccal)
Rögtönzés
5
3
Saját történetek feldolgozása
4
1
Műalkotások feldolgozása
3
2
Dramaturgiai ismeretek
1
2
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A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás,
tánc)
Dráma- és színháztörténet
Dráma- és színházelmélet
Kortárs dráma és színház
Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet,
előadás)
Színházi előadás megtekintése
Összes óraszám:

2

3

1
1
2
2

5
3
2
3

2

2
30

TÉMAKÖR: Szabályjátékok
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 3 óra, B változat: 1 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felfedezi és alkalmazza a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;
felidézi és alkalmazza a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;
hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;
megfigyeli, azonosítja és értelmezi a társaitól és a környezetéből érkező hatásokat és az azokra
adott saját válaszait;
értelmezi önmagát egyénként és a csoport részeként, a csoporton belüli viszonyrendszerben
betöltött helye szerint a csoportos játékok során.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése és alkalmazása
A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése és alkalmazása
Verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és alkalmazása
Összetett verbális és mozgásos koncentrációs gyakorlatok
Hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzett tevékenység a játékszabályok adta keretek között
Páros és kiscsoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok
Csoportos bizalomjátékok
Ön- és társismereti játékok
FOGALMAK
tempó és ritmus, együttműködés, egyensúly, átadás és átvétel, impulzus, hatás és ellenhatás, bizalom,
önismeret, társismeret
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságaira, azok összefüggéseire figyeltető gyakorlatok
alkalmazása
A kifejező közlés elsajátított technikai alapjainak alkalmazását lehetővé tevő gyakorlatok
A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, mozgáskoordinációt (ezzel együtt az egymáshoz való
alkalmazkodást) fejlesztő összetett gyakorlatok
Vakvezetéses és/vagy egyensúlyvesztésre épülő bizalomgyakorlatok
A társismeret játékai (megfigyeléstől a felismerésig)
Kötött időben, osztálylétszámokkal is megvalósítható, játékszabályokhoz kötött ön- és
csoportismereti gyakorlatok
3509

TÉMAKÖR: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással,
tánccal)
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 4 óra, B változat: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
kitalál és dramatikus tevékenységek során közlési szándékkal alkalmaz elképzelt verbális, vokális,
vizuális, kinetikus hatásokat konkrét vagy szimbolikus jelentéssel;
tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire, és felhasználja azokat
dramatikus tevékenységeiben;
továbbfejleszti az együttműködés és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;
kiveszi részét a közös döntéshozatali folyamatokból;
adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat továbbfejlesztése
A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és alkotó módon történő alkalmazása
A környezet jelenségeinek megfigyelése és a tapasztalatok felhasználása a dramatikus
tevékenységekben
Részvétel a közös döntéshozatali folyamatokban
Elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és a dramatikus tevékenységek
során közlési szándékkal történő alkalmazása konkrét vagy szimbolikus jelentéssel
Összetett kommunikációs játékok különböző munkaszervezési módokban
Interakciós és szituációs játékok különféle eszközökkel (pl. tárgy, báb, zene, mozgás, tánc)
B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása (mozgás, tánc- és
mozgásszínházi ismeretek: szituáció megfogalmazása állóképben, mozdulatsorral,
improvizáció zenére vagy témára, összetett improvizáció létrehozása és bemutatása; bábjáték:
a tanulók által a képzés során készített bábok, ill. maszkok alkalmazása drámamunkában)
B változat: az érettségi vizsgához szükséges drámajátékos, drámapedagógiai ismeretek elsajátítása
(helyzetgyakorlatok, történet szerkesztése és megjelenítése, improvizáció, drámajáték,
drámapedagógia)
FOGALMAK
drámajáték, kommunikáció, interakció, szituáció, önkifejezés, gesztus, mimika, testbeszéd

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok
Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok
Összetett szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. némajáték,
számsorok, halandzsa)
Szituációs játékok különféle eszközök felhasználásával (pl. tárgy, báb, zene, mozgás, tánc)

TÉMAKÖR: Rögtönzés
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JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 5 óra, B változat: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat;
ismeri és alkalmazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;
felismeri az empátia jelentőségét;
ismeri és tudatosan alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak tudatos alkalmazása
A rögtönzés tartalmi és formai elemeinek összefüggései
Figura- és helyzetteremtés
Rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével
Rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett szituációs elemekkel
Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában, a megismert
technikák alkalmazásával
A rögtönzés szerepből és szerepen kívül történő elemző és értelmező megvitatása
FOGALMAK
probléma, viszony, hierarchia, státusz, státuszkülönbség, figura tartása, típus és egyénítés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A kapcsolat létrehozása és fenntartása gátak, akadályok közbeiktatásával
Karaktertanulmányok megadott figurákra, helyzetekre különböző szervezési módokkal
A spontán és az előkészített rögtönzések (pl. adott zene, téma vagy fogalom alapján)
lehetőségeinek és korlátainak tudatosítása
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása a rögtönzések során (pl.
szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat megadásával vagy közös kidolgozásával, a valódi
érzelmek kimondásának tiltásával)
A helyzetre, a partnerre, a saját figurára való visszajelzést kiváltó és lehetővé tevő reflektív formák
alkalmazása

TÉMAKÖR: Saját történetek feldolgozása
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 4 óra, B változat: 1 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;
értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;
felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek közvetítésében és a
kulturális hagyomány átörökítésében;
elemzi és dramatikus eszközökkel feldolgozza az általa hozott problémahelyzeteket;
értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező)
feldolgozása összetett dramatikus kifejezési formák és ábrázolási módok alkalmazásával
A problémahelyzetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása és dramatikus eszközökkel
történő feldolgozása
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Történetek gyűjtése, rendszerezése, válogatása, szerkesztése
Egyéni történetekből közös történet alkotása
A történetekben megjelenő értékrendszerek felfedezése és értelmezése
Történet és forma egymásra hatása
FOGALMAK
döntési helyzet, elágazási pont, variáció, kontraszt, cselekmény, cselekményszál, hatás, időkezelés,
idősíkváltás, flashback, fókusz, keret, jelentés, mondandó, tanulság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A történet lejegyzése, különféle narrációs technikák alkalmazása (pl. a szereplő önnarrációjának
távolító hatása)
A szöveg dramatizálása (pl. szituációkra bontás, dialógusok létrehozása, szólamokra bontás,
ritmizálás, visszhangzó felolvasás)
Szerkesztési gyakorlatok (pl. etűdökre bontás, kötött formák társítása)
A megjelenítés lehetőségei (pl. a szöveg és az akció szétválasztása, történetszínházi és/vagy
olvasószínházi technikák, a stílusváltás alkalmazása)

TÉMAKÖR: Műalkotások feldolgozása
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 3 óra, B változat: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;
felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek közvetítésében és a
kulturális hagyomány átörökítésében;
értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A művészeti alkotások (pl. irodalom, zene, képzőművészet, film, fotó, iparművészet) elemzőértelmező megközelítése dramatikus tevékenységek segítségével
A művészeti alkotásokban megjelenő élethelyzetek, problémák körüljárása dramatikus
tevékenységekkel
A problémahelyzet jellemzőinek felismerése, értelmezése, értékelése
Dramatikus improvizációk képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi események,
fénykép, film stb. alapján
Szerkesztési feladatok különböző művészeti alkotások felhasználásával
A történetek jelentőségének felismerése a kommunikációban, az érték-közvetítésben és a
kulturális hagyomány átörökítésében
FOGALMAK
konfliktus, konfliktusrendszer, ellentét, párhuzam, metafora, szimbólum, csomópont, fordulat,
tükrözés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Állóképek, szerepháló-építés, képsorozat a különböző viszonyrendszerek, szereplők közötti
kapcsolatok vizsgálatára
Némajátékos jelenetek és/vagy kötött szövegű játékok és/vagy szöveges jelenetek egyes érzelmek,
élethelyzetek, problémák megjelenítésére
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Egy műalkotásban ábrázolt pillanathoz vezető, illetve annak folytatásaként kibontható történetek
variációinak bemutatása különböző dramatikus tevékenységekkel
Adott művészeti ágakhoz tartozó műalkotások más művészeti ágakba történő adaptációja
A közös alkotás eredményeinek megbeszélése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy
dramatikus tevékenységekben

TÉMAKÖR: Dramaturgiai ismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 1 óra, B változat: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tudatosan alkalmazza a feszültségteremtés eszközeit a dramatikus tevékenységekben;
megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;
felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, cél, szándék,
akarat, konfliktus, feloldás).
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A dramaturgiai alapfogalmak megkülönböztetése és tudatos alkalmazása
A feszültségteremtés eszközeinek tudatos alkalmazása a dramatikus tevékenységekben
A dramatikus szituációk jellemzőinek (szereplők, hely, idő, viszonyok, probléma, körülmények, cél,
szándék, akarat, konfliktus, feloldás) felismerése és azonosítása a dramatikus játékok során
FOGALMAK
dráma, drámaiság, dramatizálás, dramaturgia, dramaturg; feszültség, várakozás, fokozás, késleltetés,
kitérő (epizód), akadály (gát), felismerés; expozíció, bonyodalom, válság (krízis), drámai vétség
(hübrisz), sorsfordulat, katasztrófa
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Közös jelenetépítés dramatikus és színházi eszközökkel
A megjelenített helyzetek alkotóelemeinek, a feszültség forrásainak dramaturgiai szempontú
elemzése

TÉMAKÖR: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;
ismeri és tudatosan alkalmazza a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét;
felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét;
saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a színház
formanyelvi sajátosságait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A sűrítés, variáció, fokozás, késleltetés, státushelyzet alkalmazása a különféle dramatikus
tevékenységek során
A térhasználat lehetőségeinek értelmezése, és ezek alkalmazása saját dramatikus tevékenységben;
a színpadi tér, ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk következményeivel
Anyagismeret és a stilizáció fogalmának ismerete és alkalmazása tárgyas, bábos megfogalmazási
formák esetében
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A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása; a mozgásos kommunikáció
értelmezése és alkalmazása saját dramatikus tevékenység során
A hatáskeltés eszközeinek alkalmazása a gyakorlatok során
A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének ismerete, a verbális és
nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és kreatív alkalmazása a dramatikus tevékenységek
során
A színházi kommunikáció erejének ismerete, a dráma és színház formanyelvi sajátosságainak
tudatos alkalmazása, értelmezése, elemzése
FOGALMAK
jelenet, típus, egyénítés, ellentét, párhuzam, feszültség, státus, sűrítés, variáció, színpadi tér, stilizáció,
konkrét és absztrahált mozgás, hatás, katarzis
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A felsorolt dramaturgiai fogalmak különböző dramatikus tevékenységekben történő értelmezése,
alkalmazása, hatáselemzése
Hangulatok, fogalmak, érzések megfogalmazása, kifejezése dramatikus és/vagy mozgásos és/vagy
bábos tevékenységekkel
Dramatikus játékok a realitás és a stilizáció összevetésére
Dramatikus és/vagy mozgásos, táncos tevékenységek a konkrét és az absztrahált mozgás
megkülönböztetésére

TÉMAKÖR: Dráma- és színháztörténet
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 1 óra, B változat: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
- A változat: a színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése (néhány alkotó
portréja, néhány nagyobb színháztörténeti korszak, a kortárs művészet alkotásai stb.)
- B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színháztörténeti ismeretek feldolgozása
(ókori színház és dráma, a középkori Európa színháza és drámája, az angol reneszánsz színház
és dráma, a spanyol barokk dráma és színház, a francia klasszicista dráma, a régi magyar dráma
néhány alkotása, a XIX-XX. századi magyar dráma és színház, a modern polgári dráma és színház
kialakulása, Csehov és Sztanyiszlavszkij, Brecht színháza és drámái, a XX. század meghatározó
színházi irányzatai, alkotói, jelentős drámaírói, napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a
kortárs drámairodalom néhány alkotása)
A meglévő dráma- és színháztörténeti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése
megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével
Színházi műfajok és stílusok történeti szempontú tanulmányozása; az egyes korszakok jellemző
stílusjegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a látott előadásokban
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FOGALMAK
realista színjáték, abszurd, groteszk, performansz, a választott dráma- és színháztörténeti
ismeretanyag szakszókincse
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyes színházi stílusok, színházi műfajok jellemző jegyeinek alkalmazása saját játékokban
Egyes szerzők személyének, életművének, művészeti jellemzőinek megközelítése különféle
dramatikus tevékenységekkel
Választott művek, műrészletek, szövegrészek, szállóigék stb. felhasználása különféle dramatikus
tevékenységekben
Ismert drámai alkotások választott konfliktusainak, szituációinak kortárs helyzetbe, nyelvi közegbe,
szövegkörnyezetbe emelése különböző dramatikus tevékenységekkel
Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus
tevékenységekben

TÉMAKÖR: Dráma- és színházelmélet
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 1 óra, B változat: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit;
saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a színház
formanyelvi sajátosságait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A drámai műnem sajátosságai: az epikától és a lírától eltérő sajátságok felismerése és
meghatározása, egyes drámaszerkezetek
A meglévő dráma- és színházelméleti ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése
megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével
Látott előadásokban és saját dramatikus tevékenységben a dráma és színház formanyelvi
sajátosságainak felismerése és azonosítása
A dráma/színjáték mint kommunikáció: a dráma/színjáték „nyelve” és a befogadóra gyakorolt
hatása
B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színházelméleti ismeretek feldolgozása (a
drámai műnem sajátosságai, a dráma/színjáték mint kommunikáció, a dráma szerkezeti
felépítése, dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak, a színházművészet összművészeti
sajátosságai, színházi szakmák)
B változat: az érettségi vizsgához szükséges műfaji ismeretek feldolgozása (a rituális
játék/szertartásjáték, a tragédia, a komédia, a realista színjáték, az abszurd és a groteszk,
bábjáték, zenés, tánc- és mozgásszínház)
FOGALMAK
a dráma műneme, a tanult drámaszerkezetek (pl. arisztotelészi dramaturgia, shakespeare-i
dramaturgia, a brechti dramaturgia, az abszurd dramaturgia)
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése dramatikus tevékenységekben;
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Drámai és színpadi szöveg összevetése, értelmezése, a színpadra készült szövegek sajátosságainak
vizsgálata beszélgetésben és/vagy dramatikus tevékenységekkel;
A tanult drámaszerkezetek megközelítése dramatikus tevékenységekkel;
A komikum, az irónia, a groteszk jelenlétének vizsgálata a különböző drámaszerkezetekben;
A vizsgált színháztörténeti korszakok és/vagy drámaszerkezetek megközelítése mozgásos és/vagy
bábos tevékenységekkel;
Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus
tevékenységekben.

TÉMAKÖR: Kortárs dráma és színház
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a
kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Napjaink egy-két fontos színházi irányzata és/vagy egy-két választott példa a kortárs
drámairodalomból;
A kortárs színházra vonatkozó meglévő ismeretek és élmények értelmezése, rendszerezése
megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével;
Összművészeti sajátosságok felismerése: a művészeti ágak viszonya, hierarchiája a látott
előadásban;
A mai magyar színházi élet néhány jelentős alkotója (egy-két színész, rendező, díszlet- és
jelmeztervező, zeneszerző, koreográfus, kritikus megnevezése/szakmai bemutatása);
A mai magyar színházi élet műhelyei (egy választott társulat, együttes, alkotóközösség
bemutatása);
A mai magyar színházi struktúra jellemzői.
FOGALMAK
hivatásos színház, kőszínház, alternatív színház, amatőr színház, diákszínjátszás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A műnemek keveredésének, átalakulásának vizsgálata kortársszínházi előadásokban
beszélgetéssel és/vagy dramatikus tevékenységekkel;
Ismerkedés napjaink egyes világszínházi törekvéseivel (pl. modern operák, mozgásszínházi
előadások, prózai művek) különböző módszertanú tevékenységekkel.

TÉMAKÖR: Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás)
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat;
felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot), valamint
a színházi vizualitás (pl. díszlet, jelmez, fény) eszköztárát;
használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás és
mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket;
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felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét;
alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek
dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában;
felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket;
felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (vers- és prózamondás; prózai,
zenés, bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) jellemző eszköztárát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák, technikák alkalmazása
Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság (elsősorban
saját közösség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban
B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek, produkciós tevékenységformák
elsajátítása (beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés, a beszédtechnika
alapjai, lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása, pódiumműfajok)
FOGALMAK
színházi kommunikáció, pódiumszínpad, előadóművészet, megjelenítés, részleges megjelenítés,
stilizáció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A rögtönzésekből etűdök létrehozása
A drámamunkára jellemző kommunikáció és a színpadi kommunikáció megkülönböztetése,
gyakorlati alkalmazása
Szabadon választott előadó-művészeti formák (vers- és prózamondás; prózai, zenés, bábos,
táncos, mozgásos színjáték stb.) saját élményű megtapasztalása
A színház mint közösségi alkotás – saját élmény szerzése jelenetek színpadra állításában

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése
JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formájaként értelmezi;
felismeri a színházi előadásokban a művészettel élés lehetőségének egyik formáját;
a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (pl. hivatásos vagy amatőr színházi társulat
előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak)
megtekintése;
Az előadásról érvekkel alátámasztott önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása, mások
véleményének tiszteletben tartása;
Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása a látott előadások szóbeli és/vagy írásbeli
elemzésében (pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a
színházművészet összművészeti sajátosságai);
Látott színházi előadások elemző/értelmező/összehasonlító vizsgálata;
Előadások megközelítése az élmények befogadását elősegítő dramatikus tevékenységformákkal;
A fontosabb színházi szakmák ismerete (a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a
koreográfus, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek);
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A színészi, rendezői, dramaturgiai, díszlet- és jelmeztervezői munka alapszintű elemzése;
A színházi előadás élményének a művészettel élés egyik lehetséges formájaként, az egyén és a világ
megértésének lehetőségeként való értelmezése.
FOGALMAK
opera, balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, összművészet, rendező, díszlettervező,
jelmeztervező, szcenikus, koreográfus, színpadmester, világosító, ügyelő, súgó, kellékes
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos
formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben és/vagy más tevékenységgel (pl. írásos
elemzés, projektmunka, kooperatív tevékenységek);
A figurateremtés elemeinek felismerése és alkalmazása;
A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazása;
A rendezői koncepció elemzése, eszközeinek feltárása;
Színházak közönségkapcsolatának vizsgálata (pl. plakátok, szóróanyag, műsorfüzet, honlap,
közönségtalálkozók, színházpedagógiai tevékenység).

9.

10.
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11.

12.

Az
előadóművészet
i
képzésre
fordított
9-12. o.
összes
óraszáma

1. számú melléklet
A szakmai követelményhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

Összesen

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

0

216

0

216

36

288

64

256
1076

Összesen
Dráma és színház

216
0

216
0

0

324
0

36

320
0

0

0

36

Szabályjátékok

4

4

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal,
tárggyal, zenével, mozgással, tánccal) a
műalkotások feldolgozásának tükrében

10

10

Rögtönzés, saját történetek feldolgozása

8

8

Színházelmélet, dramaturgiai ismeretek

4

4

Színjátékos tevékenység (tánc- és
mozgásjelenet, előadás)

10

10

Dsz - Modern- Kortárstánc technikák

0

Moderntánc alapok

72

0

72

0

108

0

96

72

348
72

Art-Jazz technika

72

72

Limón technika

108

108

Graham technika

72

72

Kontakt improvizáció

24

24

96

348

Dsz - Színpadi társastánc

0

72

0

72

0

108

0

A társastáncokra jellemző technikai
elemek, stílusok

8

8

12

12

40

Latin-amerikai táncok alapjai

24

24

48

21

117

Standard táncok alapjai

24

24

24

45

117

Az elsajátítottak integrálása, színpadra
alkalmazása

16

16

24

18

74

64

280

Dsz - Képességfejlesztés

0

72

0

72

0

72

0

Speciális ízületi mobilitást fejlesztő
gyakorlatok

28

28

28

25

109

Aktív hajlékonyságot fejlesztő
gyakorlatok

28

28

28

25

109

Koordinációs képességek fejlesztése

16

16

16

14

62

3519

Dsz - Tánctörténet

0

0

0

0

0

0

64

0

64

A tánc keletkezésétől a reneszánsz
táncok világáig

18

18

Az udvari balett kialakulásától a kora
romantika virágzásáig

18

18

A romantika másodvirágzásától az
újítókig

12

12

20. század táncélete

16

16

Dsz – Néptánc*

0

36

0

36

0

36

Tánctechnikai gyakorlatok,
képességfejlesztés

10

10

8

Dunai-dialektus táncai

16

16

10

Tiszai-dialektus táncai

10

Erdélyi-dialektus táncai

18
10

0

32

140

8

36
42

8

36

16

26

* Az adott tantárgyi elem óraszáma a testnevelés tantárgyon belül megfogalmazott és kiadott
témakörre épül.
**
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2. számú melléklet
A Dráma és színház tantárgyhoz rendelt szabadon felhasználható óraszámaira
vonatkozó rendelkezés indoklása:

Négy évfolyamos tánc- és
mozgásművészeti tagozat
A Dráma és színház tantárgy kötelező
óraszáma / hetente
A Dráma és színház tantárgy kötelező
óraszáma / évente

9.
évfolyam

10.
évfolyam

12.
évfolyam

0

0

1

0

0

0

36

0

Összes képzési óra:

Az előadó-művészeti
képzésre fordított
szabadon felhasználható
óraszámok

11.
évfolyam

36

Testnevelés (délutáni)

2

2

2

2

Szabadon tervezhető
órakeret

4

4

4

5

2

3

Kötött célú órakeret

Az előadó-művészeti képzésre fordított
szabadon felhasználható óraszámok
összesen / hetente

6

6

8

10

Az előadó-művészeti képzésre fordított
szabadon felhasználható óraszámok
összesen / évente

216

216

288

320

Az előadó-művészeti képzésre fordított
szabadon felhasználható óraszámok
összesen

1040

A szabadon felhasználható 1040 órát a négy évfolyamos tánc- és mozgásművészeti tagozat
művészetre nevelő moduljaira, tanegységeire fordítottuk, figyelembe véve a szakmai
szempontokat és nem utolsó sorban a tanulók terhelhetőségét.
A szabadon felhasználható órákat a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport (a továbbiakban
Dsz) tanegységek között osztottuk el, szem előtt tartva az előadó-művészeti képzés
sajátosságait:
Dsz - Modern- Kortárstánc technikák, Dsz - Színpadi társastánc, Dsz - Képességfejlesztés, Dsz
- Néptánc és Dsz - Tánctörténet
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A Dráma és színház és a táncművészet kapcsolata:

A művészettanítás fő célja, hogy az ember önismereti útját támogassa, kreatív energiáit,
problémamegoldó képességeit megmozgassa. A művészeti órákon végbezajló folyamatok, a
tanár-diák viszony sajátos formát kapnak, új megvilágításba helyezik a tanulási folyamatot,
mert nem a teljesítmény kényszer az elsődleges mozgatórugó, hanem önmagunk
megismerésének lehetősége.
A dráma és színház mint előadó-művészet és mint színpadi művészet szervesen
összekapcsolódik a táncművészettel. A drámapedagógia eszköztárában benne vannak a
mozgásos

játékok

alkalmazása,

nonverbális

kommunikáció

tanulmányozása.

A

mozgástanításban fontos szerephez jut a drámai elemek alkalmazása, önmagunk megismerése,
kapcsolatunk a világgal, a társainkkal.
A két előadó-művészet nevelés alapelvei azonosak: a teljes személyiség fejlesztése, a
társadalmi tudat fejlesztése, különös hangsúlyt fektetve a kreativitás és improvizáció területére,
az egyéni látásmód fejlesztése, a belső képek megtalálása. Különbözőségükben is egyek: a
verbális és nonverbális kommunikáció használatában. Mindkét előadó-művészeti forma a
cselekedtetés és a tapasztalat útján valósítja meg célját: fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó,
valamint kommunikációs és szocializációs készségei, képességei. A tanulók önmagukkal és a
társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá válnak, az emberi kapcsolatokban,
a családi életben sikeresen együttműködő emberként boldogulnak.
A táncoktatásban a megtanítandó tananyag nem a hagyományos értelemben értendő. Számos
képesség és készség együttes fejlesztése a cél és a mozdulatok plasztikussága eszköz arra, hogy
a táncos mondanivalóját kifejezze, érzéseit formába öntse. A táncművészet beemelése, erősítése
lehetővé teszi a tanulók képességeinek kompetencia alapú fejlesztését, hozzájárul, hogy a
tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenységek és művészetek iránt.

A Dráma és színház kibővített tartalmában;
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- A néptánc a táncművészet egyik legtermészetesebb, legrégibb műfaja, minden mozgásos
művészet motivikája visszavezethető ezen ősi nyelvezetre. A néptánc a nemzeti kultúránk
megértésének, megőrzésének közérthető formája, mely közérthetősége miatt más népek
számára is könnyen befogadható, így a kultúrák közeledését is szolgálja.
A képzésben a néptánc megjelenése hozzájárul az önazonosság, a magyarságtudat erősítéséhez
és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.
- A színpadi társastánc tanításának célja, hogy a növendékek megismerjék, és stilizáltan
alkalmazni tudják a társastánc és a különböző korok színpadra alkalmazott táncait. A színpadi
társastánc tanításával egy-egy karakter megformálásához kap a tanuló jól működő
mozgáseszközt, előhívva magából az adott tánc karakterének jegyeit, a különböző dramatikus
szituációkat ezzel is újabb rétegeket tárva fel saját személyiségéből. Eközben megismeri a
társastáncok és a színpadi táncok kapcsolatait és az egymásra való hatásait. Ezen kapcsolatok
által a növendékek átfogó képet kapnak a táncművészet egészéről.
- A modern- és kortárstánc technikák alapvető jellegzetessége a mondanivaló megjelenítése
mozdulatban. A megjelenő technikai felkészítés eszköz a tanuló kezében gondolatai, érzései
megfogalmazásában. A testünk az önkifejezés eszköze. A dráma és színház tantárgyban
megjelenő rögtönzés, saját történet feldolgozása megjelenik a modern órákon, ahol az
improvizáció fontos része az oktatásnak.
- A képességfejlesztés megjelenése konkrét eszköztárral ismerteti meg a tanulót arra
vonatkozóan, hogyan képes saját mozgáshatárait kitolva új és újabb mozgásnyelvet alkotni
azáltal, ahogy technikailag fejlődik a teste, José Limón kifejezésével élve, hogyan képes a
kifejezést megfogalmazni „A test mint zenekar”.
A táncművészet ezen gyakorlati egységei szoros tantárgyközi kapcsolatot mutatnak a biológia,
testnevelés, történelem, földrajz, ének-zene, matematika és a fizika tantárgyak témaköreivel.
- A tánctörténet bevezeti a tanulót a színház, azon belül a mozgás- illetve táncszínház világába.
Megismerve az alkotókat, a környezetet, amiben dolgoztak azon túl, hogy kapcsolódunk a
közismereti

tartalmakhoz

(magyar

irodalom,

történelem,

földrajz

ének-zene,

művelődéstörténet), elősegítjük, hogy tanulóink dekódolni tudják a régebbi és újabb alkotói
elképzeléseket, bővüljön asszociációs bázisuk, megismerje a színház kifejező eszközeit,
formanyelvi sajátosságait, befogadóvá váljanak. A tánctörténet hozzájárul a táncművészet iránti
érdeklődéshez és az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez.
A felsorolt tánctechnikai tanegységek alkalmasak arra, hogy a tanuló megismerje önmagát,
környezetét, személyisége fejlődik a gyakorlatok és összefüggések megtanulása és felismerése
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által. A csoportban való alkotása fontos eszköz abban, hogy közösségben legyen képes
gondolkodni.
Az általunk oktatott tanegységeknél fontos a színpadi jelenlét. A rögtönzéses játékok segítik a
táncost abban, hogy egy-egy táncban megfogalmazott témát jobban megértsen, átéljen, illetve
saját ötleteivel, mozdulataival inspirálja a koreográfust. A Dráma és színház tantárgy kellő
alapot és lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a számtalan tapasztalás, megfigyelés, kísérletezés
mentén fejlődjön személyisége, megnő önbizalma, kíváncsisága maga és a körülötte levő világ
felé, képes megfogalmazni gondolatait, mondanivalóját.
A mai XXI. századi kísérletező, összművészetben gondolkodó alkotói társadalom jelenléte
különösen indokolja, hogy a Dráma és színház tantárgy gondolatmenetét folytatva, értékei
mentén új utakat keresve átlépjünk a nonverbális előadó-művészeti ágba, a táncművészetbe. A
táncoktatásban megjelenő új irányzatok képviselik a drámapedagógia tartalmi jegyeit,
folyamatosan megjelenik a táncoktatásban azok a drámapedagóiai tartalmak, melyek elősegítik
a táncos képzést, a befogadóvá válást.

9. évfolyam
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Dsz - Modern- kortárstánc technikák
Heti óraszám: 2x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 72 óra

A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait
 az irányzatok főbb technikai alapelemeit
 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit
 a mozgáselemek meghatározott szabályait
 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait
Fejlessze a tanuló:
 testtechnikai adottságait
 mozgásmemóriáját
 koncentrálóképességét
 muzikalitását
 kreativitását
 tér- és formaérzékét
 előadói készségét
 személyiségét
 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot
 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra
 továbbképző programok folytatására
 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.
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A tantárgy tartalma:
Moderntánc alapozó tréningsor, a moderntánc jellegzetességeinek, mozgásanyagának
előkészítése, a Jazz technika (Matt Matox, Raza Hammadi) alapú art jazz előkészítése.
Gyakorlatok alapformái:
 contraction-release megalapozás talajon, központból majd teljes testtel
 gerinchasználat, jellegzetességek a modern technikákban talajon majd állásban
 törzs-használat: törzshullámok alulról és felülről indítva, body roll-ok
 paralell és természetes en dehors lábpozíciók
 karhasználat - jazz port de bras
 a test izolációs lehetőségei
 a rotáció
Álló gyakorlatok:
 az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális felhasználása
 battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel,
karváltásokkal
 port de bras gyakorlat alapszinten
 I. pozíciós battement tendu a’la second
 jeté pointé gyakorlat
 rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével
és rotációval
 plié gyakorlat (staccato)
 adagio
 grand battement jeté gyakorlat
 térben elmozduló grand-battement jeté, kocka grand battement jeté
 twist gyakorlat
 hinge
Izolációs gyakorlatok:
 a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – egy majd kettő egy idejű alkalmazásával,
alap irányokba, a síkok mentén, esetleg a köríveken is áthaladva és ritmizálva

Haladó, diagonál gyakorlatok:
 testsúly áthelyező gyakorlat
 gyakorlatok térszint használattal, irányváltással
 pas de bourrée fordulattal en dehors, en dedans
 pivot step
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tombé
jazz forgás gyakorlatok térben elmozdulva
gurulások, talajhasználat – a lent-fent érzékeltetése, esetleges kombinációk

Ugrások:
 a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal
 két lábról - két lábra
 két lábról - egy lábra
 egyik lábról - másik lábra
Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
Kombinációk: A stílus jellegzetességeinek megfelelő kombinációk, majd koreográfia
készítése az év végére.

A tananyag jellemzői:
 az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a
könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra.
Az oktatási folyamat feladata:
 a tanulók tudatosan koordinált, plasztikus, egészséges táncos testet fejlesszenek.
 a tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az izolációs technika által magas
szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő
tudatos, harmonikus mozgás.
 a tanulók számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a
koncentrációs készség fejlesztését szolgálják, valamint a képesség szintjéről jártasság
szintjére fejlesztik az izolációs technikát.
 tudatosítják a test központ használatát, a contraction-t és release-t. A tanulók
megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz-technika általános és stiláris jegyeit.

Dsz - Színpadi társastánc
Heti óraszám: 2x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 72 óra
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A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a társastáncok eredetét, származási helyét,
 a társastánc alapjait, technikai jellemzőit
 zene, ritmus különbségeket,
 tánctartásokat, a helyes testtartást
 irány és térbeli helyzeteket, pozíció különbségeket
 a különböző figurák, kombinációk, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Fejlessze a tanuló:
 ritmus érzékét,
 egyensúly érzékét,
 tér és formaérzékét, esztétikai érzékét,
 koncentráló képességét, fizikai és lelki állóképességét,
 testtudatát – izolációs technika és testkontroll alkalmazásával
 viselkedéskultúráját (illem), személyiségét
 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra,
 továbbképző programok folytatására,
 az amatőr és a verseny táncéletbe való bekapcsolódásra
 a mindenkori táncos magatartás és az illemszabályok betartására,
 az együttműködés és a szocializációs folyamatok elősegítésére
A színpadi társastánc tanításának célja, hogy a növendékek megismerjék, és stilizáltan
alkalmazni tudják a társastánc és a különböző korok színpadra alkalmazott táncait. A színpadi
társastánc tanításával egy-egy karakter megformálásához kap a tanuló jól működő
mozgáseszközt, előhívva magából az adott tánc karakterének jegyeit, a különböző dramatikus
szituációkat ezzel is újabb rétegeket tárva fel saját személyiségéből. Eközben megismeri a
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társastáncok és a színpadi táncok kapcsolatait és az egymásra való hatásait. Ezen kapcsolatok
által a növendékek átfogó képet kapnak a táncművészet egészéről.

A tantárgy tartalma:
A társastáncokra jellemző technikai elemek, stílusok
 Latin-amerikai táncok stílusa, karaktere, technikai megoldásai, zenei jellemzői
 Testközpont, testtudat kialakítása, fejlesztése
 A társastáncokra jellemző tánctartások, mozgásirányok, pozíciók megismerése
 A vezetés és követés szabályainak megismerése. Vezetéstechnika.
Latin-amerikai táncok alapjai
 Cha-cha-cha származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Cha-cha-cha figurák tanulása.
Standard táncok alapjai
 Angol keringő származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Angol keringő figurák tanulása.
Az elsajátítottak integrálása, színpadra alkalmazása
 Az elsajátított figurák színpadra alkalmazása, integrálása a színházak előadó-művészeti
világába. A színpadi táncokkal való kapcsolat kialakítása, erősítése.
 A tanult figurákból akár szólisztikus, páros és csoportos etűdök, koreográfiák készítése.
Fontos, az adott táncokra jellemző stílusos kivitelezés, a megfelelő előadásmód.

A társastánc figurák elnevezéseit a MTáSZ Versenytánc Szakág Versenyszabályzatának a 2.
számú melléklete - A figurakatalógus - tartalmazza. A 9. évfolyamon a Cha-cha-cha és az
Angol keringő figurák oktatása e figurakatalógus alapján történik. A figurák kiválasztásánál
figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, az adott osztály összetételét, fejlettségi
szintjét.

Figurakatalógus:
Angol keringő:
1. Closed change R to L
2. Closed change L to R
3. Natural Turn
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4. Natural Spin Turn
5. Reverse Turn
6. Whisk
7. Chasse From Pp
8. Progressive Chasse to R
9. Outside Change
10. Turning Lock to L
11. Hesitation Change
12. Cross Hesitation
13. Back Whisk
14. Fallaway Whisk
15. Basic Weave
16. Weave From Pp
17. Double Reverse Spin
18. Telemark
19. Open Telemark
20. Impetus Turn
21. Open Impetus Turn
22. Wing
23. Closed Wing
24. Outside Spin
25. Backward Lock Step
26. Turning Lock to R
27. Fallaway Reverse Slip Pivot
28. Reverse Pivot
29. Reverse Corte
30. Hover Corte
31. Drag Hesitation
32. Fallaway Natural Turn
33. Running Spin Turn
34. Open / Passing / Natural Turn
35. Contra check
36. Left whisk

Cha-cha-cha:
1. Close Basic
2. Open Basic
3. Time Step
4. Basic In Place
5. There and Back
6. Hand To Hand to L

36. Curl
37. Cross Basic
38. Cross Basic with Turn
39. Cross Basic to Open Position
40. Natural Top
41. Methods Of Changing Feet :
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7. Hand To Hand to R
8. Check From Open Cpp (New York to R)
9. Check From Open Open Pp (New York to L)
10. Shoulder To Shoulder
11. Three Cha Chas to R
12. Three Cha Chas to L
13. Spot Turn To L
14. Spot Turn To R
15. Underarm Turn To R
16. Underarm Turn To L
17. Fan
18. Alemana
19. Alemana from Open Position
20. Hockey Stick
21. Hockey Stick to chasse (Hockey Stick Turned
to Open CPP)
22. Open Hip Twist
23. Open Hip Twist to chasse (Open Hip Twist
Turned to Finish in Open CPP)
24. Methods Of Changing Feet:
- Simple Foot Change
- Chasse To Right Side Link
- Method 1 (Walter Laird könyv)
- Method 2 (Walter Laird könyv)
- Method 3 (Walter Laird könyv)
25. Sweetheart
26. Aida
27. Cuban Break In Open Position
28. Cuban Break In Open CPP
29. Split Cuban Break In Open Cpp
30. Turkish Towel
31. Follow My Leader
32. Closed Hip Twist
33. Close Hip Twist to Chasse (Close Hip Twist
Turned to Open CPP)
34. Close Hip Twist Spiral
35. Open Hip Twist Spiral

- Lock To Right Side Link
- Link to Open Opposing Position
42. Syncopated Open Hip Twist
43. Split Cuban Break to R
44. Split Cumba Break to L
45. Cuban Breaks to R
46. Cuban Breaks to L
47. Split Cuban Break From Open Cpp And
Open Pp
48. Rope Spinning
49. Reverse Top
50. Opening Out From Reverse Top
51. Guapacha timing:
- Close basic
- Cross basic
- Time step
- Fan
- Turkish towel
- Check from Open CPP and Open PP

Dsz - Képességfejlesztés
Heti óraszám: 2x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 72 óra

A tantárgy célja és feladata:
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A tanuló ismerje:
 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,


az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat



a mozgás esztétikai törvényszerűségeit,



azokat a technikákat és elemeket, melyek a bemelegítés elvégzésére, illetve az erőnlét,
hajlékonyság, lazaság fejlesztésére szolgálnak.

Legyen képes:


tudatos izommunkára, izomtevékenységre, izomérzékelésre,



a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.



a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára,



önállóan felkészülni nagyobb fizikai megterhelésre,- állóképességének, izomerejének,
hajlékonyságának, lazaságának fokozására.

A tantárgy tartalma:
A tantárgy előkészíti és felkészíti a tanulókat a különböző tánctechnikák és mozgásanyagok
speciális követelményeihez. A képzett test mint eszköz segíti a tanulót az önkifejezésben, az
önismeretben és az alkotás folyamatában, az előadó-művészeti formák elsajátításában.
Testtartás


a helyes testtartás kialakítása a vállöv és hát izomzatának erősítése, a helyzetváltoztatás
közbeni helyes testtartás elsajátítása

Járások
A gyakorlatok a helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás elsajátítására, egyszerűbb
koordinációs feladatok megoldására és a térérzék fejlesztésére szolgálnak.
Járásformák:


alapjárás



lefeszített lábfővel (spiccen)

Futások
Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak.
3532

Futásformák:


alapfutás



magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)



sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)

Szökdelések
Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása, a helyes ugrástechnika és a testtartás megtartása a
pillanatnyi levegőbe emelkedés alatt.
Szökdelés formák:


páros lábon (sauté előkészítése, sauté egy helyben, haladásban; parallel és en dehors; I.
és II. lábpozícióban, fordulattal: negyed, fél)



egy lábon (nyújtva, hajlítva)



egy lábról két lábra ugrás



két lábról egy lábra ugrás



páros lábbal nyitás a levegőben

Vállgyakorlatok
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása a helyes
testtartásérdekében, a vállöv mozgékonyságának fejlesztése.


vállhúzás (előre, hátra, föl, le)



vállejtés (föl, le)

Törzsgyakorlatok
Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok
nyújtása valamennyi irányban.
Törzsgyakorlatok ülésben – különböző helyzetekben, majd állásban:


törzshajlítás (előre, hátra, oldalra)



törzsdöntés (előre, hátra, oldalra)
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Törzsgyakorlatok ülésben – különböző helyzetekben, fekvésben:


törzshajlítás hajlított ülésben



hanyatt fekvésből törzshajlítás előre



hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal



hason fekvésben mellkas emelés



nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra)

Lábfejgyakorlatok
Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása.
Állások:


alapállások (paralell, en dehors)



hajlított állás - demi plié (paralell, en dehors) I., II. lábpozícióban

Lábfőhelyzetek:


lefeszített lábfő (spicc)



visszaszorított lábfő (flex)



parallel, en dehors helyzetekben

Klasszikus balett lábpozíciói
Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett lábpozícióit. Az álló
gyakorlatok ezekben a lábpozíciókban történnek:


I. pozíció



II. pozíció

Lábgyakorlatok
Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka, térd, és csípőízületek)
mozgékonyságának fejlesztése.
Lábgyakorlatok fekvésben, ülésben és térdelő támaszban:


lábemelések hátra és oldalra (egy láb, páros, terpesz)



lábemelések előre és oldalra (egy láb, páros, terpesz)
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90°-os lábemelés (nyit-zár)



45°-os lábemelés (nyit-zár)



passe developpe, enveloppe, tempóváltással



láblendítés előre, oldalra, hátra

Kargyakorlatok
Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése. A felkar és a
kézfő tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától független mozgatások
beidegzése, a későbbi helyes, plasztikus kartartások érdekében.
Kartartások:
A klasszikus és a modern technikák kartartásainak megismertetés: különbségek, azonosságok.


karemelés és leengedés



karvezetés



karhajlítás, karnyújtás



klasszikus balett kargyakorlatok (I. port de bras, allongé)

Ezek kombinációi: Temps lié par terre en dehors és en dedans
Tágító gyakorlatok
Célja a tanulók csípőízületének tágítása, a vállízületének mozgékonysága, a hajlékonyság
kidolgozása. Legyenek képesek önállóan felkészülni hajlékonyságuknak, lazaságuknak
megőrzésére, fejlesztésére.

Támaszhelyzetek, ülések:


nyújtott ülés



nyújtott terpeszülés



hajlított nyitott ülés (béka)



sarkon ülés

Fekvések:


hason fekvés
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hanyatt fekvés



oldalfekvés

Tágító gyakorlatok ülésben:


törzshajlítás különböző helyzetekben



törzsdöntés nyújtott terpeszülésben



hason fekvésben “béka”



spárga (haránt, oldalt)



a rüszt nyújtásának kidolgozása



a vállízület mozgékonyságának növelése



a hajlékonyság kidolgozása, az izmok nyújtása valamennyi irányban

Erősítő gyakorlatok
Célja megismertetni a tanulókkal az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő
technikákkal, gyakorlatokkal. Megtanítani azokat a technikákat és elemeket, melyek az erőnlét
fejlesztésére

szolgálnak.

Legyenek

képesek

önállóan

felkészülni

nagyobb

fizikai

megterhelésre,- állóképességük, izomerejük fokozására.


a lábfő és a boka erősítése



a kar izomzatának erősítése



a láb izomzatának komplex fejlesztése



a pontos, tiszta lábtechnika kialakítása különböző helyzetekben



a has-, és hátizmok harmonikus erősítése



csípőízület, csípőhorpasz erősítő gyakorlatok



állóképesség fejlesztése



egészségmegőrzés, a helyes tartás kialakítása

Légző gyakorlatok
A mozgásfajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzéstechnikák elsajátítása


a belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék



a mozgás, illetve az izomhasználat összekötése a légzéssel, feszített-lazított helyzetek

Egyensúly-gyakorlatok
Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges egyensúly begyakorlása,
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megtanítása, alkalmazása balance helyzetekben.


relevé helyzetek: két lábon, passé-val, lábemelésekkel stb.



hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetekben



negyed, fél, háromnegyed, egész fordulatok parallel, I. lábpozícióból en dehors, en
dedans

Diagonál haladó forgások:


chaine előkészítése, chaine

Ritmusérzék-fejlesztőgyakorlatok
Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a
zenekíséretre való koncentrálást.
Nagy ugrások


„őzike”



chasse kartartással, karkísérettel



grand jeté előkészítése, grand jeté

Akrobatika
Célja, hogy a tanulók az egyszerűbb akrobatikus elemeket nagy biztonsággal, bármilyen
helyzetben be tudják építeni tánctechnikai tudásuk anyagába.


híd: fekvésből, tarkónállás támasszal,



guruló átfordulás előre-hátra,



kézenállásba fellendülés

Dsz - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
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meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:
 a néptáncok iránti érdeklődést
 a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
 csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
 igényességet a munkában, előadásokon,
 tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt
Fejlessze a tanulók:
 fizikai és pszichés állóképességét,
 technikai ismereteiket,
 a koordinált, ritmikus mozgásosságot
 térlátásukat, helyzetfelismerésüket
 előadókészségét
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport többi
moduljával, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.

A tantárgy tartalma:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Dunai-dialektus táncai:
Táncok tanulása dunai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Tiszai-dialektus táncai:
Táncok tanulása a tiszai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport
képességeit, adottságait és összetételét.

10. évfolyam
Dsz - Modern- kortárstánc technikák
Heti óraszám: 2x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 72 óra
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A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait
 az irányzatok főbb technikai alapelemeit
 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit
 a mozgáselemek meghatározott szabályait
 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait
Fejlessze a tanuló:
 testtechnikai adottságait
 mozgásmemóriáját
 koncentrálóképességét
 muzikalitását
 kreativitását
 tér- és formaérzékét
 előadói készségét
 személyiségét
 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot
 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra
 továbbképző programok folytatására
 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

A tantárgy tartalma:
Jazz technika – Matt Mattox, Raza Hammadi alapú art jazz
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Álló gyakorlatok:


gördülés gyakorlat bővítéssel



battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel,
karváltásokkal kombinálva



port de bras gyakorlat bővítéssel



I. pozíciós battement tendu a’la second palallel lengetéssel



rond de jambe par terre haladással gyakorlat rotációval, en dehors és en dedans



plié gyakorlat bővítéssel



jeté pointé gyakorlat bővítéssel



developpé, enveloppé



attitude



adagio gyakorlat bővítéssel



zuhanós grand battement jeté



térben elmozduló grand-battement jeté, kocka grand battement jeté, jeté marché



twist gyakorlat bővítéssel



hinge

Izolációs gyakorlatok:


a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása - legalább kettő egy idejű alkalmazásával alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva

Haladó, diagonál gyakorlatok


testsúly áthelyező gyakorlat kombináció



gyakorlatok térszint használattal, dinamikai váltással, irányváltással



pas de bourrée fordulattal en dehors, en dedans



pivot step



tombé



jazz forgás gyakorlatok térben elmozdulva bővítéssel, parallel, en dehors, en dedans



pique sorozat

Forgás:


paralel en dehors, en dedans tour egy majd két fordulattal, spirállal, tombe-ba érkezéssel
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Ugrások:


a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal



két lábról - két lábra



két lábról - egy lábra



egy lábról - két lábra



egy lábról - egy lábra



egyik lábról - másik lábra

Kombináció:
A stílus jellegzetességeinek megfelelő kombinációk, majd koreográfia készítése az év végére.

A tananyag jellemzői:
 az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a
könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra.
Az oktatási folyamat feladata:


a tanulók tudatosan koordinált, plasztikus, egészséges táncos testet fejlesszenek.



a tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az izolációs technika által magas
szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő
tudatos, harmonikus mozgás.



a tanulók számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a
koncentrációs készség fejlesztését szolgálják, valamint a képesség szintjéről jártasság
szintjére fejlesztik az izolációs technikát.



tudatosítják a test központ használatát, a contraction-t és release-t. A tanulók
megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz-technika általános és stiláris jegyeit.

Dsz - Színpadi társastánc
Heti óraszám: 2x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 72 óra

A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a társastáncok eredetét, származási helyét,
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 a társastánc alapjait, technikai jellemzőit
 zene, ritmus különbségeket,
 tánctartásokat, a helyes testtartást
 irány és térbeli helyzeteket, pozíció különbségeket
 a különböző figurák, kombinációk, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Fejlessze a tanuló:
 ritmus érzékét,
 egyensúly érzékét,
 tér és formaérzékét, esztétikai érzékét,
 koncentráló képességét, fizikai és lelki állóképességét,
 testtudatát – izolációs technika és testkontroll alkalmazásával
 viselkedéskultúráját (illem), személyiségét
 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra,
 továbbképző programok folytatására,
 az amatőr és a verseny táncéletbe való bekapcsolódásra
 a mindenkori táncos magatartás és az illemszabályok betartására,
 az együttműködés és a szocializációs folyamatok elősegítésére
A színpadi társastánc tanításának célja, hogy a növendékek megismerjék, és stilizáltan
alkalmazni tudják a társastánc és a különböző korok színpadra alkalmazott táncait. A színpadi
társastánc tanításával egy-egy karakter megformálásához kap a tanuló jól működő
mozgáseszközt, előhívva magából az adott tánc karakterének jegyeit, a különböző dramatikus
szituációkat ezzel is újabb rétegeket tárva fel saját személyiségéből. Eközben megismeri a
társastáncok és a színpadi táncok kapcsolatait és az egymásra való hatásait. Ezen kapcsolatok
által a növendékek átfogó képet kapnak a táncművészet egészéről.
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A tantárgy tartalma:
A társastáncokra jellemző technikai elemek, stílusok
 Standard táncok stílusa, karaktere, technikai megoldásai, zenei jellemzői
 Testközpont, testtudat kialakítása, fejlesztése
 A társastáncokra jellemző tánctartások, mozgásirányok, pozíciók megismerése
 A vezetés és követés szabályainak megismerése. Vezetéstechnika.
Latin-amerikai táncok alapjai
 Jive származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Jive figurák tanulása.
Standard táncok alapjai
 Tangó származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Tangó figurák tanulása.
Az elsajátítottak integrálása, színpadra alkalmazása
 Az elsajátított figurák színpadra alkalmazása, integrálása a színházak előadó-művészeti
világába. A színpadi táncokkal való kapcsolat kialakítása, erősítése.
 A tanult figurákból akár szólisztikus, páros és csoportos etűdök, koreográfiák készítése.
Fontos, az adott táncokra jellemző stílusos kivitelezés, a megfelelő előadásmód.

A társastánc figurák elnevezéseit a MTáSZ Versenytánc Szakág Versenyszabályzatának a 2.
számú melléklete - A figurakatalógus - tartalmazza. A 10. évfolyamon a Jive és a Tangó
figurák oktatása e figurakatalógus alapján történik. A figurák kiválasztásánál figyelembe kell
venni a tanulók életkori sajátosságait, az adott osztály összetételét, fejlettségi szintjét.

Figurakatalógus:
Tangó:
1. Tango Walk
2. Progressive Side Step
3. Brush Tap
4. Progressive Link
5. Closed Promenade
6. Back Corte
7. Natural Rock Turn

32. Mini Five Step
33. Whisk
34. Back Whisk
35. Reverse Pivot
36. Outside Spin
37. Open Telemark
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8. Basic Reverse Turn
9. Four Step
10. Five Step
11. Open Promenade
12. Outside Swivel To L
13. Outside Swivel To R
14. Promenade Link
15. Open Reverse Turn Lady Outside
16. Alternative Entries To Pp
17. Back Open Promenade
18. Fallaway Promenade
19. Natural Promenade Turn /Natural Turn from Pp
20. Natural Promenade Turn Into Rock Turn
21. Rock On LF
22. Rock On RF
23. Progressive Side Step Reverse Turn
24. Fallaway Four Step
25. Open Reverse Turn Lady In Line
26. Four Step Change
27. Outside Swivel After 1-2 Of Reverse Turn
/Reverse Outside Swivel
28. Chase
29. Alternative Endings To Chase
30. Fallaway Reverse Slip Pivot
31. Natural Twist Turn

Jive:
1. Basic In Place
2. Basic In Fallaway
3. Link /Advanced Link, , Break is/
4. Ball Change
5. Change Of Place R To L
6. Change Of Place L To R
7. Change Of Hands Behind Back (Change Of
Place Behind The Back)
8. Stop And Go
9. Left Shoulder Shove (Hip Bump)
10. American Spin
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38. Open Natural Turn
39. Oversway
40. Drop Oversway
41. Oversway Alternative Endings
42. Contra check

11. Promenade Walks Slow
12. Promenade Walks Quick
13. Windmill
14. Overturned Change Of Place L To R
15. Simple Spin
16. Rock to Simple Spin
17. Shoulder Spin
18. Whip
19. Double Cross Whip
20. Throwaway Whip
21. Curly Whip
22. Reverse Whip
23. Fallaway Throwaway
24. Overturned Fallaway Throwaway
25. Chicken Walks
26. Spanish Arms
27. Rolling Off The Arm
28. Toe Heel Swivels
29. Mooch
30. Miami Special
31. Chugging
32. Catapult
33. Change Of Place With Double Spin
34. Flicks Into Break

Dsz - Képességfejlesztés
Heti óraszám: 2x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 72 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tanuló ismerje:
 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,


az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat



a mozgás esztétikai törvényszerűségeit,
3545



azokat a technikákat és elemeket, melyek a bemelegítés elvégzésére, illetve az erőnlét,
hajlékonyság, lazaság fejlesztésére szolgálnak.

Legyen képes:


tudatos izommunkára, izomtevékenységre, izomérzékelésre,



a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.



a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára,



önállóan felkészülni nagyobb fizikai megterhelésre,- állóképességének, izomerejének,
hajlékonyságának, lazaságának fokozására.

A tantárgy tartalma:
Testtartás


a helyes testtartás alkalmazása, a vállöv és hát izomzatának erősítése, a
helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás megvalósítása.

Szökdelések
Célja a dinamikus lábmunka megvalósítása és a helyes testtartás megtartása a pillanatnyi
levegőbe emelkedés alatt.

Szökdelés formák:


páros lábon (sauté, haladásban; parallel és en dehors; I., II. és V. lábpozícióban)



egy lábon (sissone simple, nyújtva, hajlítva)



egy lábról két lábra ugrás



két lábról egy lábra ugrás



échappé előkészítése, échappé, échappé fél fordulattal



changement, glissade

Vállgyakorlatok
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása a helyes
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testtartásérdekében, a vállöv mozgékonyságának fejlesztése.


vállhúzás (előre, hátra, föl, le)



vállejtés (föl, le)



vállkörzés (előre, hátra, föl, le)

Törzsgyakorlatok
Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok
nyújtása valamennyi irányban.
Törzsgyakorlatok ülésben, fekvésben, parallel, en dehors lábhelyzetben:


hanyatt fekvésből törzshajlítás előre



hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal



hason fekvésben mellkas emelés



bölcső



nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra)



hanyatt fekvésben mellkas emelés



hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkas emeléssel is)

Törzsgyakorlatok rúdnál, I., II. és V. lábpozícióban:


törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben)



törzshajlítás rúdra (bal, jobb)



hajlás hátra, rúddal szemben

Törzsgyakorlatok állásban, I., II. és V. lábpozícióban:


törzshajlítás (előre, hátra, oldalt)



törzsdöntés (előre, hátra, oldalt)



törzsfordítás (jobbra, balra)

Lábfejgyakorlatok
Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása.


flex spicc kombinációk fekvésben, állásban parallel, en dehors lábhelyzetben

Állások
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guggoló állás – demi és grand plié (paralell, en dehors) I., II. és V. lábpozícióban

Klasszikus balett lábpozíciói
Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten használják a klasszikus balett lábpozícióit.


I. pozíció



II. pozíció



IV. pozíció



V. pozíció

Lábgyakorlatok
Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka, térd, és csípőízületek)
mozgékonyságának fejlesztése.

Lábgyakorlatok fekvésben:


90°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)



45°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)



páros lábemelések (egy láb, páros, terpesz)



lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz)



ezek kombinálása

Lábgyakorlatok állásban, támaszhelyzetben és I., II. és V. lábpozícióban:


lábemelés



láblendítés



térdhajlítás



térdnyújtás



lábfordítás



lábpozícióból developpe – enveloppe (paralell, endehors; irányváltással térváltással;
támasz helyzetből, rúdnál majd középen)



relevé lent 45° en dehors, en dedans



demi rond de jambe par terre, en dehors, en dedans
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Kargyakorlatok
Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a karizomzatának megerősítése. A felkar és a
kézfő tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától független mozgatások
beidegzése, a későbbi helyes és plasztikus kartartások érdekében.
Kartartások:
A klasszikus és a modern technikák kartartásainak megismertetés: különbségek, azonosságok.


karemelés és leengedés



karvezetés



karlendítés



karlengetés



karhajlítás, karnyújtás



klasszikus balett kargyakorlatok (II., III. port de bras)

Ezek kombinációi: Temps lié par terre hajlással en dehors és en dedans
Tágító gyakorlatok
Célja a tanulók csípőízületének tágítása, a vállízületének mozgékonysága, a hajlékonyság
kidolgozása. Legyenek képesek önállóan felkészülni hajlékonyságuknak, lazaságuknak
megőrzésére, fejlesztésére.

Tágító gyakorlatok ülésben:


törzshajlítás különböző helyzetekben



törzsdöntés nyújtott terpeszülésben



törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben



hason fekvésben “béka”



spárga (haránt, oldalt)



a rüszt nyújtásának kidolgozása



a vállízület mozgékonyságának növelése



a hajlékonyság kidolgozása, az izmok nyújtása valamennyi irányban

Tágító gyakorlatok rúdnál
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lábkihúzások en dehors pozíciókban, minden irányban

Erősítő gyakorlatok
Célja megismertetni a tanulókkal az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő
technikákkal, gyakorlatokkal. Megtanítani azokat a technikákat és elemeket, melyek az erőnlét
fejlesztésére

szolgálnak.

Legyenek

képesek

önállóan

felkészülni

nagyobb

fizikai

megterhelésre,- állóképességük, izomerejük fokozására.


a lábfő és a boka erősítése



a kar izomzatának erősítése



a láb izomzatának komplex fejlesztése



a pontos, tiszta lábtechnika kialakítása különböző helyzetekben



a has-, és hátizmok harmonikus erősítése csípőízület,



csípőízület, csípőhorpasz erősítő gyakorlatok



állóképesség fejlesztése



egészségmegőrzés, a helyes tartás kialakítása

Légző gyakorlatok
Célja a mozgás fajtáknak megfelelő, szabályos, esztétikus és takarékos légzés technikák
alkalmazása.


a belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék



a mozgás, illetve az izomhasználat összekötése a légzéssel, feszített-lazított helyzetek

Egyensúly-gyakorlatok
Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges egyensúly begyakorlása,
megtanítása, alkalmazása balance helyzetekben.


relevé helyzetek: két lábon, passé-val, lábemelésekkel stb.



hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetekben



negyed, fél, háromnegyed, egész, másfél fordulatok parallel, en dehors



II. lábpozícióból V. lábpozícióba en dehors, en dedans tour

Diagonál halad forgások:
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chainé



pique előkészítés, pique

Ritmusérzék-fejlesztőgyakorlatok
Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a
zenekíséretre való koncentrálást.


3/4-es gyakorlatok bevezetése

Nagy ugrások


a tanultak ismétlése, kombinálása



„palacsinta”



chasse kartartással előre és oldalra



grand jeté előre és oldalra



chasse sissone

Akrobatika
Célja, hogy a tanulók az egyszerűbb akrobatikus elemeket nagy biztonsággal, bármilyen
helyzetben be tudják építeni tánctechnikai tudásuk anyagába


híd: fekvésből, lábemeléssel, karemeléssel



tarkónállás támasszal, támasz nélkül



guruló átfordulás előre-hátra, guggolásból



kézenállás, cigánykerék

Dsz - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:
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 a néptáncok iránti érdeklődést
 a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
 csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
 igényességet a munkában, előadásokon,
 tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt
Fejlessze a tanulók:
 fizikai és pszichés állóképességét,
 technikai ismereteiket,
 a koordinált, ritmikus mozgásosságot
 térlátásukat, helyzetfelismerésüket
 előadókészségét
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport többi
moduljával, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.

A tantárgy tartalma:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Dunai-dialektus táncai:
Táncok tanulása dunai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Erdélyi-dialektus táncai:
Táncok tanulása az erdélyi-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.

11. évfolyam
Dráma és színház
Heti óraszám: 1x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tanuló legyen képes:
 a játék, a cselekvő részvétel, a problémaközpontú tematikus foglalkozások
következtében megélt egyéni és közösségi élményeken keresztül, az aktív
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tevékenységeknek köszönhetően fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint
kommunikációs és szocializációs készségei, képességei.


a dramatikus formák alkalmazásának következtében a tanulók önmagukkal és a
társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá válnak, az emberi
kapcsolatokban, a családi életben sikeresen együttműködő emberként boldogulnak.

Fontos a megfelelő értelmezői eszköztár elsajátítása, és annak tudatos és adekvát használata is,
az eligazodás képességének megteremtése a kortárs kultúrában.
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek
célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív
folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és
könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.
A tantárgy révén a művészeti ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként
kialakul bennük a művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye.
A Dráma és színház tantárgy a művészeti, művészetpedagógiai nevelés területén vállal nagy
szerepet

a

cselekvéssel,

élménnyel

történő

tanulás

felhasználásával

a

diákok

személyiségfejlesztésében, a művészeti élmények befogadásában, az önkifejezésben, a
művészettel élés igényének kialakításában.

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai
és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését
szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság
erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.

Kompetenciák:
A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében.


fejleszti a tanulás kompetenciáit



fejleszti a kommunikációs kompetenciákat



fejleszti a digitális kompetenciákat
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fejleszti a gondolkodás kompetenciáit



fejleszti a társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciáit



fejleszti a személyes és társas kompetenciákat



a tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális
tudatosság kompetenciáit



a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs
és vállalkozói kompetenciákat is.

Tanulási eredmények:


felfedezi és alkalmazza a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;



értelmezi önmagát egyénként és a csoport részeként, a csoporton belüli
viszonyrendszerben betöltött helye szerint a csoportos játékok során;



tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire, és felhasználja
azokat dramatikus tevékenységeiben;



továbbfejleszti az együttműködés és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;



kiveszi részét a közös döntéshozatali folyamatokból;



felismeri az empátia jelentőségét;



adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;



felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek
közvetítésében és a kulturális hagyomány átörökítésében;



az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat;



ismeri és alkalmazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;



ismeri és tudatosan alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit;



megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;



elemzi, és dramatikus eszközökkel feldolgozza az általa hozott problémahelyzeteket;



tudatosan alkalmazza a feszültségteremtés eszközeit a dramatikus tevékenységekben;



felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer,
cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás).



ismeri és tudatosan alkalmazza a kommunikációs jelek jelentéshordozó és
jelentésteremtő erejét;



saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és a
színház formanyelvi sajátosságait, különös tekintettel a tánc és mozgás kifejező
képességére;
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használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás és
mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket;



alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek
dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában;



felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő
lehetőségeket;



felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (táncos, mozgásos
színjáték) jellemző eszköztárát.

A tantárgy tartalma:
A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex,
folyamatos és rendszeres képzési egységekre bontott, egész évre kiterjedő gyakorlati képzés
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely
interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját, amelynek
középpontjában maga a dramatikus tevékenységben megvalósuló tanulás áll.

1. Témakör: Szabályjátékok
óraszám: 4 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek:


a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése és
alkalmazása



a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése és
alkalmazása



összetett verbális és mozgásos koncentrációs gyakorlatok



hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzett tevékenység a játékszabályok adta
keretek között



páros és kiscsoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok
3555



csoportos bizalomjátékok



ön- és társismereti játékok

Fogalmak
tempó és ritmus, együttműködés, egyensúly, átadás és átvétel, impulzus, hatás és ellenhatás,
bizalom, önismeret, társismeret
Tevékenységek:


a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságaira, azok összefüggéseire figyeltető
gyakorlatok alkalmazása



a kifejező közlés elsajátított technikai alapjainak alkalmazását lehetővé tevő
gyakorlatok



a térérzékelést, a térbeli tájékozódást, mozgáskoordinációt (ezzel együtt az egymáshoz
való alkalmazkodást) fejlesztő összetett gyakorlatok



bizalomgyakorlatok



a társismeret játékai (megfigyeléstől a felismerésig)



játékszabályokhoz kötött ön- és csoportismereti gyakorlatok

2. Témakör: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, tárggyal, zenével,
mozgással, tánccal) a műalkotások feldolgozásának tükrében
óraszám: 10 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek:


az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat továbbfejlesztése



a verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és alkotó módon történő
alkalmazása, különös tekintettel a mozgásra, térre és időre fókuszáló gyakorlatokra



a környezet jelenségeinek megfigyelése és a tapasztalatok felhasználása a dramatikus
tevékenységekben



részvétel a közös, problémahelyzetekre jellemző döntéshozatali folyamatokban
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a művészeti alkotásokban megjelenő élethelyzetek, problémák körüljárása dramatikus
tevékenységekkel



dramatikus improvizációk képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi
események, fénykép, film stb. alapján



összetett kommunikációs játékok különböző munkaszervezési módokban



interakciós és szituációs játékok különféle eszközökkel: tárgy, zene, mozgás, tánc

Tevékenységek:


mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek: szituáció megfogalmazása állóképben,
mozdulatsorral, improvizáció zenére vagy témára, összetett improvizáció létrehozása és
bemutatása



megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok



összetett

szituációk

megjelenítése

különféle

eszközrendszerek

használatával:

némajáték, számsorok, halandzsa


szituációs játékok különféle eszközök felhasználásával: tárgy, zene, mozgás, tánc



a történetek jelentőségének felismerése a kommunikációban, az érték-közvetítésben és
a kulturális hagyomány átörökítésében



állóképek, szerepháló-építés, képsorozat a különböző viszonyrendszerek, szereplők
közötti kapcsolatok vizsgálatára



szöveges jelenetekből mozgásos jelenetekbe való átlépés egyes érzelmek, élethelyzetek,
problémák megjelenítésére

Fogalmak:
drámajáték, kommunikáció, interakció, szituáció, önkifejezés, gesztus, mimika, testbeszéd,
konfliktus, konfliktusrendszer, ellentét, párhuzam, metafora, szimbólum, csomópont, fordulat,
tükrözés
3. Témakör: Színházelmélet, dramaturgiai ismeretek
óraszám: 4 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek:


a feszültségteremtés eszközeinek felismerése és tudatos alkalmazása a dramatikus
tevékenységekben
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a dramatikus szituációk jellemzőinek (szereplők, hely, idő, viszonyok, probléma,
körülmények, cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás) felismerése és azonosítása a
dramatikus játékok során



a színház kifejezőeszközei: szöveg, hang, tárgy, zene, mozgás, tánc



a sűrítés, variáció, fokozás, késleltetés, státushelyzet alkalmazása a különféle
dramatikus tevékenységek során, kifejező erejének megfigyelése a mozgásban,
tánckompozíciókban



a térhasználat lehetőségeinek értelmezése, és ezek alkalmazása saját dramatikus
tevékenységben; a színpadi tér, ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk
következményeivel



a konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása; a mozgásos
kommunikáció értelmezése és alkalmazása saját dramatikus tevékenység során



a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének ismerete:
hangsúlyozottan a nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és kreatív alkalmazása a
dramatikus tevékenységek során



a színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése (néhány alkotó
portréja, néhány nagyobb színháztörténeti korszak, a kortárs művészet alkotásai stb.)



látott előadásokban és saját dramatikus tevékenységben a dráma és színház formanyelvi
sajátosságainak felismerése és azonosítása, kifejezetten a táncelőadások értő
elemzésével



műfaji ismeretek feldolgozása: fókuszban a zenés, tánc- és mozgásszínház



napjaink egy-két fontos táncszínházi irányzata és/vagy egy-két választott példa
elemzése



összművészeti sajátosságok felismerése: a művészeti ágak viszonya, hierarchiája a látott
előadásban.

Fogalmak:
dráma, drámaiság, dramatizálás, dramaturgia, dramaturg; feszültség, várakozás, fokozás,
késleltetés, kitérő (epizód), akadály (gát), felismerés; expozíció, bonyodalom, válság (krízis),
drámai vétség, jelenet, típus, ellentét, párhuzam, feszültség, státus, sűrítés, variáció, színpadi
tér, stilizáció, konkrét és absztrahált mozgás, hatás, katarzis
Javasolt tevékenységek:
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a megjelenített helyzetek alkotóelemeinek, a feszültség forrásainak dramaturgiai
szempontú elemzése



hangulatok,

fogalmak,

érzések

megfogalmazása,

kifejezése

mozgásos

tevékenységekkel


dramatikus és mozgásos, táncos tevékenységek a konkrét és az absztrahált mozgás
megkülönböztetésére



megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és dramatikus,
mozgásos tevékenységekben



a vizsgált drámaszerkezetek megközelítése mozgásos tevékenységekkel;



megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és dramatikus
tevékenységekben.



ismerkedés napjaink egyes világszínházi törekvéseivel kifejezetten a mozgás- és
táncszínházi előadásokra, különböző módszertanú tevékenységekkel.

4. Témakör: Rögtönzés, saját történetek feldolgozása
óraszám: 8 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek:


a rögtönzés tartalmi és formai elemeinek összefüggései



figura- és helyzetteremtés a mozgás eszköztárának felhasználásával



rögtönzéses

gyakorlatok

megadott

vagy

közösen

egyeztetett

karakterek

szerepeltetésével, a karakterre jellemző mozgás megfigyelése


rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett szituációs elemekkel



rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában, a
megismert technikák alkalmazásával, a mozgás eszköztárát felhasználva
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mozgásos improvizációk zene, szituáció, téma, szöveg vagy vizuális elemek
felhasználásával (pl. a mozdulat tempója, ritmusa, intenzitása; belső történet)



a rögtönzés szerepből és szerepen kívül történő elemző és értelmező megvitatása



történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező)
feldolgozása

összetett

dramatikus

kifejezési

formák

és

ábrázolási

módok

alkalmazásával, mozgásban való megjelenítés


a problémahelyzetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása és dramatikus
eszközökkel történő feldolgozása



egyéni történetekből közös történet alkotása



történet és forma egymásra hatása

Fogalmak:
probléma, viszony, hierarchia, státusz, státuszkülönbség, figura tartása, típus és egyénítés,
döntési helyzet, elágazási pont, variáció, kontraszt, cselekmény, cselekményszál, hatás,
időkezelés, idősíkváltás, flashback, fókusz, keret, jelentés, mondandó, tanulság, mozdulat,
reakció, mozgáskarakter
Javasolt tevékenységek:


mozgásos karaktertanulmányok megadott figurákra, helyzetekre különböző szervezési
módokkal



a spontán és az előkészített rögtönzések (adott zene, téma, mozgás vagy fogalom
alapján) lehetőségeinek és korlátainak tudatosítása



különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása a rögtönzések
során, fókuszban a mozgás jelentéstartalmai



tanulmány a nonverbális kommunikáció, a mozdulat, a térbeli elhelyezkedés és az idő
jelentéstartalmáról. A helyzetre, a partnerre, a saját figurára való visszajelzést kiváltó és
lehetővé tevő reflektív formák alkalmazása



saját történet lejegyzése, különféle narrációs technikák alkalmazása (a szereplő
önnarrációjának távolító hatása)



a szöveg dramatizálása (szituációkra bontás, dialógusok létrehozása, szólamokra
bontás, ritmizálás, visszhangzó felolvasás), mozgásba való transzformálása



szerkesztési gyakorlatok (pl. etűdökre bontás, kötött formák társítása)



a verbális megjelenés, jelentés nonverbálissá alakítása a konkrét jelentés absztrahálása
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5. Témakör: Színjátékos tevékenység – tánc- és mozgás jelenet, előadás
óraszám: 10 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek:


az alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák, technikák alkalmazása



alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság
(elsősorban saját közösség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban

Fogalmak:
színházi

kommunikáció,

pódiumszínpad,

előadó-művészet,

megjelenítés,

részleges

megjelenítés, stilizáció
Javasolt tevékenységek:


a rögtönzésekből etűdök létrehozása a mozgás kifejező képességét használva



táncos, mozgásos színjáték saját élményű megtapasztalása



a színház mint közösségi alkotás – saját élmény szerzése jelenetek színpadra állításában



mozgásos improvizációk különféle színházi stílusok elemeinek alkalmazásával



jelenetek, performance tervezése, kivitelezése a különböző tánc- és mozgásszínházi
formák alkalmazásával

Dsz - Modern- kortárstánc technikák
Heti óraszám: 3x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 108 óra

A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait
 az irányzatok főbb technikai alapelemeit
 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit
 a mozgáselemek meghatározott szabályait
 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait
Fejlessze a tanuló:
 testtechnikai adottságait
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 mozgásmemóriáját
 koncentrálóképességét
 muzikalitását
 kreativitását
 tér- és formaérzékét
 előadói készségét
 személyiségét
 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot
 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra
 továbbképző programok folytatására
 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

A tantárgy tartalma:
Limón technika
A Limón tánctechnika tanításának célja:


a tanulót megismertetni a tradicionális és kortárs Limón technika gyakorlataival,
szemléletével, stílusával, dinamikai elvárásaival, sajátos energiahasználatával



fejleszteni a tanuló testtudatát, stílusérzékét, fegyelmét, figyelmét, koordinációs
készségét, megtanítani a modern technikákhoz fontos talajhasználatra, gördülékeny
kivitelezésre és megfelelő, a testtel harmóniában működő légzéstechnika használatára,
a test tudatos elnyújtására és lazítására, az oppozíciókra, felfüggesztésekre



megismertetni a tanulókkal a mozgásanyag variációs lehetőségeit, a mozdulatok helyes
végrehajtásának meghatározó szabályait, a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját
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kialakítani a tanulókban a megfelelő munkafegyelmet, szellemiséget, munkájuk tudatos
kontrollálásának képességét, elősegíteni a közös, csoportmunka helyes, egymásra
figyelő magatartásformáját, a technikai hibák önálló korrigálásának képességét és
törekvést a művészi előadásmódra



a tradicionális Limón tréning során a táncos a testsúly és a lazított izmok használatára
koncentrál különböző alappozíciókban, megtanulja az elernyesztés és elnyújtás során
fontos légzéstechnikát

Követelmény:
A Limón-technika talajgyakorlatainak, álló- és középgyakorlatainak, diagonális gyakorlatainak
tudatos, biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatása.
A tanuló ismerje:


a technika alapelemeit, gyakorlatait



jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét



a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait

Legyen képes:


a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére



azok kombinálására



a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia
meggyőző előadására

1. Talajon végzett bázisgyakorlatok


a gerinc izolált mozgása a talajon – gördülések, gerinc-szukcesszió



gerinc alap izolált mozgásainak gyakoroltatása



folyamatos gördülések elsajátítása fekvőhelyzetből előre, fölfelé és vissza a kiinduló
helyzetbe, mellkasemeléssel is




gerinc szukcesszió
bounces: spirál, kar, oppozíció, suspension



z gyakorlat, lendület gyakorlat variációi



kézfej- és karfejizoláció, vállizoláció. a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése,
a láb és karpozíciók használata a gerinc szakaszainak mozgásával összekötve, rugók,
gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal



lábfejizolációk



contraction-release gyakorlat egyenletesen, ritmizálva
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gördülések, zuhanások, izolált mozgások komplex használata



swing sorozatok



átvezetés az állógyakorlatokhoz: izolációk, kisebb zuhanások plié - relevével,
lendülések, suspension és oppozició kiemelése

2. Álló helyzetben végzett bázisgyakorlatok


álló helyzetben végzett rugózások



lábfej izolálása



plié és relevé használata, lényegének kiemelésével



tendu sorozat, brush, tendu zuhanással, karral, fordulattal, pozícióváltással törzzsel, I.
és V. pozícióban



visszarugózások rugók és folyamatos gördülések előre majd, oldalra különböző
lábpozíciókban en dehors, paralell+kar.



oppozíció, rugók szakaszonként állva en dehors, paralell



plie sorozatok, minden pozícióban, illetve pozícióváltásokkal+karral



plie gyakorlatok: lendítések második pozícióban



zuhanások demi pliében, relevével, passe-val



passé sorozatok passé mellkasemeléssel, kontrakcióval, zuhanásokkal, fordulattal



developpe sorozatok



támadássorozatok karral, törzzsel, fordulattal, szabd láb variációkkal



spirális fordulatok



ugrások zuhanásokkal összekötve



swing állásban



tilt kombináció rugózással

3. „Át a termen” gyakorlatok


a test mint zenekar



folyamatos előrehaladás, „siklás” gyakoroltatása oldalirányú lépésekkel tűzdelve
(utóbbi lassabb tempóban, pl. felezve)



swing kombinációk



skippek. skippek contraction-val, mellkasemeléssel



triplet irányváltással, karral, törzzsel



off balance
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haladó ugrássorozatok



pique sorozatok

Kombináció:
A stílus jellegzetességeinek megfelelő kombinációk, majd koreográfia készítése az év végére.

Dsz - Színpadi társastánc
Heti óraszám: 3x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 108 óra

A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a társastáncok eredetét, származási helyét,
 a társastánc alapjait, technikai jellemzőit
 zene, ritmus különbségeket,
 tánctartásokat, a helyes testtartást
 irány és térbeli helyzeteket, pozíció különbségeket
 a különböző figurák, kombinációk, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Fejlessze a tanuló:
 ritmus érzékét,
 egyensúly érzékét,
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 tér és formaérzékét, esztétikai érzékét,
 koncentráló képességét, fizikai és lelki állóképességét,
 testtudatát – izolációs technika és testkontroll alkalmazásával
 viselkedéskultúráját (illem), személyiségét
 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra,
 továbbképző programok folytatására,
 az amatőr és a verseny táncéletbe való bekapcsolódásra
 a mindenkori táncos magatartás és az illemszabályok betartására,
 az együttműködés és a szocializációs folyamatok elősegítésére
A színpadi társastánc tanításának célja, hogy a növendékek megismerjék, és stilizáltan
alkalmazni tudják a társastánc és a különböző korok színpadra alkalmazott táncait. A színpadi
társastánc tanításával egy-egy karakter megformálásához kap a tanuló jól működő
mozgáseszközt, előhívva magából az adott tánc karakterének jegyeit, a különböző dramatikus
szituációkat ezzel is újabb rétegeket tárva fel saját személyiségéből. Eközben megismeri a
társastáncok és a színpadi táncok kapcsolatait és az egymásra való hatásait. Ezen kapcsolatok
által a növendékek átfogó képet kapnak a táncművészet egészéről.

A tantárgy tartalma:
A társastáncokra jellemző technikai elemek, stílusok
 Testközpont, testtudat fejlesztése
 A vezetés és követés szabályainak megismerése. Vezetéstechnika.
 A társastáncokra jellemző tánctartások, mozgásirányok, pozíciók megismerése
Latin-amerikai táncok alapjai
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A 9. évfolyamban tanultak átismétlése
Samba származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
Samba figurák tanulása.
Rumba származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
Rumba figurák tanulása.

Standard táncok alapjai
 A 9. évfolyamban tanultak átismétlése
 Bécsi keringő származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Bécsi keringő figurák tanulása.
Az elsajátítottak integrálása, színpadra alkalmazása
 Az elsajátított figurák színpadra alkalmazása, integrálása a színházak előadó-művészeti
világába. A színpadi táncokkal való kapcsolat kialakítása, erősítése.
 A tanult figurákból akár szólisztikus, páros és csoportos etűdök, koreográfiák készítése.
Fontos, az adott táncokra jellemző stílusos kivitelezés, a megfelelő előadásmód.

A társastánc figurák elnevezéseit a MTáSZ Versenytánc Szakág Versenyszabályzatának a 2.
számú melléklete - A figurakatalógus - tartalmazza. A 11. évfolyamon a Samba, a Rumba és a
Bécsi keringő figurák oktatása e figurakatalógus alapján történik. A figurák kiválasztásánál
figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, az adott osztály összetételét, fejlettségi
szintjét.

Figurakatalógus:
Samba:

1. Natural Basic Movement
2. Reverse Basic Movement
3. Side Basic Movement to L
4. Side Basic Movement to R
5. Progressive Basic Movement
6. Outside Basic Movement
7. Samba Whisk To L
8. Samba Whisk To R
9. Promenade Samba Walks
10. Side Samba Walk
11. Stationary Samba Walks
12. Cruzados Walks In Shadow Position
13. Cruzados Locks In Shadow Position
14. Samba Locks Lady on Right Side (In Open Pp)
15. Samba Locks Lady on Left Side (In Open Cpp)
16. Travelling Botafogo Fwd
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36. Close Rocks
37. Open Rocks
38. Backward Rocks
39. Corta Jaca
40. Same Position Corta Jaca
41. Plait
42. Promenade To Counter Promenade Runs
43. Double Spiral Turn /Three Step Turn
44. Foot Changes
- Foot Change Method 1
- Foot Change Method 2
- Foot Change Method 3
45. Dropped Volta
46. Side Samba Chasses
47. Drag

17. Travelling Botafogo Bwd To PP
18. Promenade To Counter Promenade Botafogos
19. Shadow Botafogos (Criss Cross Botafogo)
20. Same Foot Botafogo (Contra Botafogos)
21. Simple Volta To R And L
22. Criss Cross Volta To R
23. Criss Cross Volta To L
24. Travelling Voltas To R
25. Travelling Voltas To L
26. Continuous Volta Spot Turn To R
(Maypole Lady Turning Right)
27. Continuous Volta Spot Turn To R
(Maypole Lady Turning Right)
28. Volta Spot Turn To R For Lady
(Underarm Turning Right)
29. Volta Spot Turn To L For Lady
(Underarm Turning Left)
30. Circular Voltas Turning Right
31. Circular Voltas Turning Left
32. Roundabout
33. Argentine Crosses
34. Reverse Turn
35. Rolling Off The Arm

48. Natural Roll
49. Carioca Runs
50. Reverse Roll (In Close Hold)

Rumba:
1. Close Basic Movement
2. Open Basic Movement
3. Alternative Basic Movement
4. Progressive Walks Fwd And Bwd
5. Progressive walks finished to fan
6. Side Step And Cucharachas
(Side Walk and Cucharachas)
7. Hand To Hand to R
8. Hand To Hand to L
9. Check From Open Cpp (New York to R)
10. Check From Open Pp (New York to L)
11. Shoulder To Shoulder
12. Spot Turn To R
13. Spot Turn To L
14. Underarm Turn To R
15. Underarm Turn To L
16. Fan
17. Open Hip Twist
18. Open Hip Twist Finished to Side
19. Hockey Stick

31. Continuous Hip Twist
32. Spiral
33. Spiral Finished to Side
34. Spiral to Fan
35. Curl
36. Curl Finished to Side
37. Rope Spinning
38. Natural Top
39. Reverse Top
40. Opening Out From Reverse Top
41. Opening Out To R And L (Opening Out)
42. Syncopated Open Hip Twist
43. Three Threes
44. Three Threes to fan
45. Three Alemanas
46. Continuous Circular Hip Twist
47. „Habanera” ritmika (2 & 3 4.1) a fan
pozícióban végződő figurákban
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20. Hockey Stick Finished to Side
21. Alemana
22. Alemana Finished to Side
23. Fallaway ( Aida )
24. Cuban Rocks
25. Fencing To Spin (Fencing)
26. Sliding Doors
27. Advanced Sliding Doors
28. Natural Opening Out To R
29. Close Hip Twist
30. Close Hip Twist Finished to Side

Bécsi keringő:
1. Natural Turn
2. Reverse Turn
3. Change from Natural to Reverse Turn forward or backward
4. Change from Reverse to Natural Turn forward or backward

Dsz - Képességfejlesztés
Heti óraszám: 2x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 72 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tanuló ismerje:
 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,


az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat



a mozgás esztétikai törvényszerűségeit,



azokat a technikákat és elemeket, melyek a bemelegítés elvégzésére, illetve az erőnlét,
hajlékonyság, lazaság fejlesztésére szolgálnak.

Legyen képes:


tudatos izommunkára, izomtevékenységre, izomérzékelésre,
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a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.



a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára,



önállóan felkészülni nagyobb fizikai megterhelésre,- állóképességének, izomerejének,
hajlékonyságának, lazaságának fokozására.

A tantárgy tartalma:
Az előző években megtanult testtartás, járás és futás gyakorlatok kombinálása, illetve
alkalmazása az összetettebb gyakorlatokban.
Szökdelések
Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása és a helyes testtartás megtartása a pillanatnyi levegőbe
emelkedés alatt, testsúlypont emelkedés növelése.

Szökdelés formák:


páros lábon (egyhelyben, haladásban) különböző lábtartásokkal, kartartásokkal
(echappe egész fordulattal, V. pozícióban negyed, fél, egész fordulat)



egy lábról a másikra



két lábról egy lábra (fermé)



egy lábról két lábra ((assemble)



egy lábról ugyanarra (sissone simple)



battu sorozatok az adott csoport szintjének megfelelően



ezek kombinációi irányváltással, karpozíciókkal

Vállgyakorlatok
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása a helyes
testtartásérdekében.


vállgyakorlatok kombinációban

Törzsgyakorlatok
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Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok
nyújtása valamennyi irányban.
Törzsgyakorlatok rúdnál, különböző lábtartásokban és pozíciókban:


törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben)



törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben)



törzshajlítás rúdra (bal, jobb)



hajlás hátra, rúddal szemben



hajlás hátra, rúdnak háttal



ezek kombinációi, variációban karral, lábbal, elmozdulással

Törzsgyakorlatok állásban középen, különböző lábtartásokban és- pozíciókban


törzshajlítás (előre, hátra, oldalt)



törzsdöntés (előre, hátra, oldalt)



törzsfordítás (jobbra, balra)



törzskörzés (jobbra, balra)



ezek kombinációi, variációban karral, lábbal, elmozdulással

Lábfejgyakorlatok
Célja a lábfő és a boka erősítése, a rüszt nyújtásának kidolgozása, felkészítése a magasabb
szintű forgásokra, ugrásokra, az ízület egészségének megőrzése.


komplex lábfejgyakorlatok fekvésben, állásban

Klasszikus balett lábpozíciói
Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett lábpozícióit.


I. pozíció



II. pozíció



IV. pozíció



V. pozíció

Lábgyakorlatok
Célja a láb izomzatának erősítése és az ízületek (boka, térd, és csípőízületek)
mozgékonyságának fejlesztése, egészségének megőrzése.
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Lábgyakorlatok fekvésben, különböző támaszhelyzetekben, kombinálva törzs- és karmunkával:


a tanultak kombinációi kifejezetten erősítés céljából

Lábgyakorlatok állásban, különböző lábtartásokban és - pozíciókban (különös tekintettel az V.
lábpozícióra):


lábemelés (developpé, enveloppé, releve lent, releve-ben is)



láblendítés (releve-ben is)



láblengetés



térdhajlítás, térdnyújtás minden lábpozícióban



térdrugózás



lábkörzés



ezek kombinációi, variációban karral, lábbal, elmozdulással

Kargyakorlatok
Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a karizomzatának megerősítése. A felkar és a
kézfő tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától független mozgatások
beidegzése, kombinálása láb- és törzsmunkával.
Kartartások:
A klasszikus és a modern technikák kartartásainak ismétlése: különbségek, azonosságok.


karemelés és leengedés



karvezetés (IV., V., VI. port des bras)



karlendítés, karlengetés



karfordítás, karforgatás



karkörzés

Különböző irányokban, eltolásokkal, függetlenítéssel, tempo váltással.
Ezek kombinációi: Temps lié par terre lábemeléssel, forgással.

Tágító gyakorlatok
Célja a tanulók csípőízületének tágítása, a vállízületének mozgékonysága, a hajlékonyság
megőrzése, fejlesztése. Legyenek képesek önállóan felkészülni hajlékonyságuknak,
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lazaságuknak megőrzésére, fejlesztésére.
Tágító gyakorlatok ülésben:


törzshajlítás különböző helyzetekben



törzsdöntés nyújtott terpeszülésben



törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben



hason fekvésben “béka”



spárga (haránt, oldalt)

Tágító gyakorlatok rúdnál, majd középen:


V. pozícióban előre, ráhajlással



V. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással



V. pozícióban hátrahajlással



V. pozícióban tendu-n keresztül hátracsúsztatás spárgába



a hajlékonyság kidolgozása, az izmok nyújtása valamennyi irányban



lábkihúzások kombinációi

Erősítő gyakorlatok
Célja megismertetni a tanulókkal az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő
technikákkal, gyakorlatokkal. Megtanítani azokat a technikákat és elemeket, melyek az erőnlét
fejlesztésére

szolgálnak.

Legyenek

képesek

önállóan

felkészülni

nagyobb

fizikai

megterhelésre, állóképességüknek, izomerejüknek fokozására.


a lábfő és a boka erősítése, a láb izomzatának komplex fejlesztése



a kar izomzatának erősítése



a pontos, tiszta lábtechnika kialakítása különböző helyzetekben



a has-, és hátizmok harmonikus erősítése



csípőízület, csípőhorpasz erősítése



állóképesség fejlesztése



egészségmegőrzés, a helyes tartás kialakítása

Légző gyakorlatok
Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés technikák
elsajátítása.
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a belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék



a mozgás, illetve az izomhasználat összekötése a légzéssel, feszített-lazított helyzetek

Egyensúly-gyakorlatok
Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges egyensúly begyakorlása,
megtanítása, alkalmazása balance és off balance helyzetekben.


relevé helyzetek: két lábon, passé-val, lábemelésekkel stb.



hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetekben



egész és dupla fordulatok



forgások en dehors, en dedans (törekvés a két tour-ra) : V-V-be tour, tour posé, tour
fouette előkészítése, tour különböző lábtartásokkal és karral IV. pozíciós érkezéssel



off balance helyzetek

Ritmusérzék-fejlesztőgyakorlatok
Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a
zenekíséretre való koncentrálást, különös tekintettel a 3/4 -es ütemre.
Akrobatika
Célja, hogy a tanulók az egyszerűbb akrobatikus elemeket nagy biztonsággal, bármilyen
helyzetben be tudják építeni tánctechnikai tudásuk anyagába


híd: fekvésből, állásból, lábemeléssel, karemeléssel



tarkónállás támasszal, támasz nélkül, átgördüléssel



guruló átfordulás előre-hátra, guggolásból, állásból



kézenállás,



cigánykerék



fejenállás



mérleg



alkarlendítés, alkar tartás

Diagonál gyakorlatok:
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előző évi anyag ismétlése, kombinációi, tempo váltással, láb- és karpozíciókkal



fouetté



kadett



fermé



tour pas des bourres



haladó frogások kombinációi



ugrások kombinációi



lábváltásos grand battement, kombinációban is



lábkörzés (grand en l’air)

Dsz - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:
 a néptáncok iránti érdeklődést
 a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
 csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
 igényességet a munkában, előadásokon,
 tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt
Fejlessze a tanulók:
 fizikai és pszichés állóképességét,
 technikai ismereteiket,
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a koordinált, ritmikus mozgásosságot
térlátásukat, helyzetfelismerésüket
előadókészségét

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport többi
moduljával, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.

A tantárgy tartalma:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Dunai-dialektus táncai:
Táncok tanulása dunai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Tiszai-dialektus táncai:
Táncok tanulása a tiszai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.

12. évfolyam
Dsz - Modern- kortárstánc technikák
Heti óraszám: 3x45 perc, 32 hét
Éves óraszám: 96 óra

A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait
 az irányzatok főbb technikai alapelemeit
 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit
 a mozgáselemek meghatározott szabályait
 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait
Fejlessze a tanuló:
 testtechnikai adottságait
 mozgásmemóriáját
 koncentrálóképességét
 muzikalitását
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 kreativitását
 tér- és formaérzékét
 előadói készségét
 személyiségét
 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot
 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra
 továbbképző programok folytatására
 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

A tantárgy tartalma:
Graham technika, kontakt-improvizáció

Graham technika
A Graham tánctechnika tanításának célja:


a talajon végzett alapgyakorlatok során fejleszti a tanuló testtudatát, segíti tudatosítani
testközpont használatát, mozgásával összehangolni a légzéstechnikát



megtanulja a különböző, a technikára jellemző ülő és fekvő helyzetekben végzett
alapgyakorlatokat



elsajátítja a technika szakkifejezéseit
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álló helyzetben végzett alapgyakorlatok során megismeri a tanuló a technika speciális
középgyakorlatait, testtartást, dinamikáját, ritmikai jellemzőit



elsajátítja a jellemző stiláris jegyeket



a térben haladó gyakorlatok során fejlődik a tanuló térérzékelése, a technika haladó
gyakorlatainak sajátos térhasználata által

A tanuló legyen képes:


felismerni azokat a speciális jellemzőket, mely a Graham technikát elkülöníti a többi
modern technikától



a Graham-technika talajgyakorlatainak, álló- és középgyakorlatainak, diagonális
gyakorlatainak tudatos, biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatására:


a speciális gyakorlatok, ezek kombinációi



a technika előadásmódjának követelményei

1. Talajon végzett gyakorlatok


bounces



breathing



breathing in spirál



breathing cross (V.) pozícióban, side opening



contract-release



deep contraction alaphelyzetekben, karváltással



IV.pozíció spirál



contraction-spiral release



fold – contraction-release és spirális mozgások ötvözése



pleading



föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával

2. Álló helyzetben végzett gyakorlatok


plié II.-I. pozíciókban, majd IV.-V. pozíciókban



pliében contract-release II.-I. pozíciókban



deep contraction II.-I. pozíciókban
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brushes, majd spirál használatával, fordulattal



weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié, contraction - release
alkalmazásával.



Back contraction, deep strech over különböző pozíciókban állásban



láblendítések, suspension



Launch, swing



pitch, tilt helyzetek, nagy kilendülések, suspension



plié-s kombinációkban spirál alkalmazása (contraction-nál, relevében, stb.)



contraction fordulatok

3. Diagonál gyakorlatok


walk: frontális, spirális



deep-walk, irányváltásokkal és 1/2 és egész fordulattal is



triplet



prances



walks és triplets teljes fordulatokkal



spirális helyzetek a levegőben



contraction a levegőben



lépéskombinációk: az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző
terekbe az alapugrásokat szintén különböző terekben, eltérő ritmikával végeztetjük



a „contraction-release”, valamint a „spiral” elemeinek alkalmazása az ugrások közben

4. Ugrások


két lábról két lábra ugrások



egy lábról azonos lábra érkező ugrások



skip (egyik lábról a másikra érkezés), spirállal is

A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció stílus-azonos bemutatása.

Kontakt-improvizáció
A Kontakt-improvizáció tanításának célja:
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A tanulók megismerjék a két test közötti érintkezési/kontaktpontok változása okozta
mozdulatokat, gurulásokat, a térhasználat 360º-os terjedelmét, a test energiáinak kihasználását,
a váratlan helyzetek megoldási képességét, valamint a belső mozgások érzékelésének
képességét.

Követelmények:
A tanuló ismerje:


a technika tanult mozgásanyagát



improvizációs és kombinációs lehetőségeit

Legyen képes:


a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra



a technikai elemek táncközbeni előhívására



a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára

Feladatok:


alap mozgási ismeretek elsajátítása



saját ösztönös mozgások megismerése



mozgás szótár megismerése és bővítése



technikai elemek gyakorlása



partnermunka megismerése



társ súlyának megismerése, részleges vagy teljes átvétele



bizalom kiépítése a társsal szemben



vezetett improvizációs gyakorlatok



a testközelség fizikai megismerése



szabad improvizatív feladatok bevezetése



alaptechnikai elemek elmélyítése, tudatos testhasználat



társsal való kommunikáció kialakítása



emelések formáinak és alapjainak megtanulása



a pillanatok gyors felismerése, a gyors reakció fejlesztése



egyéni megoldások kialakítása adott feladatoknál



összetett csoportos improvizációs feladatok gyakorlása
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testre ugrások és azok lendületének továbbvitele egy újabb mozgásba



egy időben több szempontra figyelni gyakorlás és tánc közben

1.

Alaptechnika egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön,
középhelyzetekben, állásban

2.

3.



kapcsolat a földdel, saját súly átadása



gurulások egyszerű formái



támaszok és mozgások támaszban



dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel



alap pozíciók a társnak felület adásra



egyensúlyi helyzetek felvétele



átgurulások (hason, oldalon, háton)



társ testfelületének használata gurulásra, gördülésre, csúszásra



gurulások kombinálása, alkalmazása szabadon



támaszokban testre vételek és elmozdulás a társ súlyával



egyensúlyi helyzetek megtartása mozgásban lévő testen



gyors átmenetek a földi elemekből ugrásokba és fordítva



ugrások egymásra, elkapással és a súly továbbvitelével, földre levitelekkel



gurulás az álló helyzetben lévő társon

Testtudatossági gyakorlatok


partner grafika



az érintés minőségei



mozgás felfedezések nyugalomból és mozgásból



autentikus mozgás

Improvizáció vezetett formában, kötött feladattal, párokban, trióban


társ mozgatása, táncba vitele, szerep váltásokkal



társ által alkotott felületek kihasználása („tájkép” táncok), érintéssel és anélkül



kötött formák, vezetett feladatok, szabad formák, megoldások, párokban
(állandó, cserével), három fő együtt



kapcsolódó felületek elgördülése egymáson



emelések használata tánc közben
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csoportos improvizációk, amelyekben szabadon alkalmazhatók a tanult
kapcsolódási formák

Megjegyzés: a Kontakt-tánc, kontakt-improvizáció oktatása nagyon függ a tanár
személyétől. Az órák folyamatát mindig befolyásolják, sőt meg is változtathatják a tanulók
órán mutatott feladatmegoldásai. Az óra közben folyamatos a visszajelzés arról, hogy a
tervezett gyakorlat mennyire működik. Egy gyakorlat elvezethet egy másikhoz, amit előre
nem lehetett volna kitalálni. A tanulók megoldásaiból lehet, hogy egészen új feladat
bontakozik ki, ami folytatása az előtte lévőnek, de nem feltétlenül az, amit a tanár korábban
eltervezett. Az a szabadság, ami ezt a táncformát leginkább jellemzi, egyben az
óravezetésnek is sajátossága.
Minimumkövetelmény: A technika tanult mozgásanyagának ismerete, az improvizációs
és kombinációs lehetőségek használata, gördülékeny és puha izomtónus és földhasználattal.
A kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata. Az alaptechnika, a test
tudatossági gyakorlatainak ismerete és önálló alkalmazása.

Dsz - Színpadi társastánc
Heti óraszám: 3x45 perc, 32 hét
Éves óraszám: 96 óra

A tantárgy célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:
 a társastáncok eredetét, származási helyét,
 a társastánc alapjait, technikai jellemzőit
 zene, ritmus különbségeket,
 tánctartásokat, a helyes testtartást
 irány és térbeli helyzeteket, pozíció különbségeket
 a különböző figurák, kombinációk, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Fejlessze a tanuló:
 ritmus érzékét,
 egyensúly érzékét,
 tér és formaérzékét, esztétikai érzékét,
 koncentráló képességét, fizikai és lelki állóképességét,
 testtudatát – izolációs technika és testkontroll alkalmazásával
 viselkedéskultúráját (illem), személyiségét
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 kapcsolatteremtő képességét
 előadóművészetek iránti érzékenységét
Alakítsa ki a tanulóban:
 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
 a rendszeres munka igényét
 az önálló gondolkodás igényét
Ösztönözze a tanulót:
 a tánc- és színházi események látogatására
 az igényes munkára
 az érzelmi nyitottságra
 az egészséges életmódra
Adjon teret a tanuló:
 fantáziájának kibontakozására
 a kreativitás bátor megnyilvánulására
Irányítsa a tanulót:
 szakirányú továbbtanulásra,
 továbbképző programok folytatására,
 az amatőr és a verseny táncéletbe való bekapcsolódásra
 a mindenkori táncos magatartás és az illemszabályok betartására,
 az együttműködés és a szocializációs folyamatok elősegítésére
A színpadi társastánc tanításának célja, hogy a növendékek megismerjék, és stilizáltan
alkalmazni tudják a társastánc és a különböző korok színpadra alkalmazott táncait. A színpadi
társastánc tanításával egy-egy karakter megformálásához kap a tanuló jól működő
mozgáseszközt, előhívva magából az adott tánc karakterének jegyeit, a különböző dramatikus
szituációkat ezzel is újabb rétegeket tárva fel saját személyiségéből. Eközben megismeri a
társastáncok és a színpadi táncok kapcsolatait és az egymásra való hatásait. Ezen kapcsolatok
által a növendékek átfogó képet kapnak a táncművészet egészéről.

A tantárgy tartalma:
A társastáncokra jellemző technikai elemek, stílusok
 Testközpont, testtudat fejlesztése
 A vezetés és követés szabályainak megismerése. Vezetéstechnika.
 A társastáncokra jellemző tánctartások, mozgásirányok, pozíciók megismerése
Latin-amerikai táncok alapjai
 A 10. évfolyamban tanultak átismétlése
 Paso Doble származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Paso Doble figurák tanulása.
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Standard táncok alapjai
 A 10. évfolyamban tanultak átismétlése
 Slow Fox származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Slow Fox figurák tanulása.
 Quickstep származása, technikai megoldások, zenei jellemzők.
 Quickstep figurák tanulása.
Az elsajátítottak integrálása, színpadra alkalmazása
 Az elsajátított figurák színpadra alkalmazása, integrálása a színházak előadó-művészeti
világába. A színpadi táncokkal való kapcsolat kialakítása, erősítése.
 A tanult figurákból akár szólisztikus, páros és csoportos etűdök, koreográfiák készítése.
Fontos, az adott táncokra jellemző stílusos kivitelezés, a megfelelő előadásmód.

A társastánc figurák elnevezéseit a MTáSZ Versenytánc Szakág Versenyszabályzatának a 2.
számú melléklete - A figurakatalógus - tartalmazza. A 12. évfolyamon a Paso Doble, a Slow
Fox és a Quickstep figurák oktatása e figurakatalógus alapján történik. A figurák
kiválasztásánál figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, az adott osztály
összetételét, fejlettségi szintjét.

Figurakatalógus:
Paso Doble:
1. Appel
2. Sur Place
3. Basic Movement
4. Chasse To R
5. Chasse To L
6. Attack
7. Drag
8. Promenade Close
9. Promenade Link
10. Promenade
11. Huit
12. Sixteen
13. La Passe
14. Banderillas
15. Spanish Line
16. Flamenco Taps
17. Separation
18. Separation With Fallaway Ending
19. Separation With Lady's Caping Walks
20. Syncopated Separation
21. Fallaway Whisk ( Ecart )
22. Fallaway Reverse
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23. Promenade To Counter Promenade
24. Grand Circle
25. Travelling Spins From Pp
26. Travelling Spins From Cpp
27. Twist Turn
28. Twists
29. Chasse Cape
30. Farol
31. Fregolina
32. Foot Changes:
a) One Beat Hesitation
b) Syncopated Sur Place
c) Left Foot Variation
d) Coup De Pique Changing From LF to RF
e) Coup De Pique Changing From RF to LF
f) Coup De Pique Couplet
g) Syncopated Coup De Pique
33. Alternative Entries To Pp
- Method 1
- Method 2 -Open Telemark
- Method 3

Slow Fox:
1. Feather Step
2. Feather Ending
3. Curved Feather
4. Curved Feather From Pp
5. Back Feather
6. Hover Feather
7. Reverse Turn
8. Feather Finish
9. Three Step
10. Curved Three Step
11. Whisk
12. Back Whisk
13. Change Of Direction
14. Open Natural Turn
15. Outside Swivel
16. Telemark
17. Open Telemark
18. Natural Turn
19. Natural Telemark
20. Hover Telemark
21. Hover Telemark to Pp
22. Natural Hover Telemark
23. Naturaltwist Turn
24. Natural Twist Turn With Natural Weave Ending
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31. Weave
32. Weave From Pp
33. Natural Weave
34. Quick Natural Weave From Pp (Running
Weave)
35. Quick Open Reverse
36. Top Spin
37. Hover Cross
38. Reverse Pivot
39. Fallaway Reverse Slip Pivot
40. Bounce Fallaway With Weave Ending
41. Natural Zig Zag From Pp
42. Double Reverse Spin
43. Outside Spin

25. Natural Twist Turn with Closed Impetus and
Feather Finish Ending
26. Natural Twist Turn with Open Impetus Ending
27. Impetus Turn
28. Open Impetus Turn
29. Reverse Wave
30. Extended Reverse Wave

Quickstep:

1. Quarter Turn To R
2. Quarter Turn To L
3. Natural Turn
4. Natural Turn With Hesitation
5. Natural Spin Turn
6. Progressive Chasse
7. Quick Open Reverse
8. Forward Lock Step
9. Natural Turn Back Lock Step Running Finish
10. Backward Lock Step
11. Running Finish
12. Cross Chasse
13. Progressive chasse to R
14. Natural Pivot Turn
15. Running Right Turn
16. Zig Zag, Back Lock Step Running Finish
17. Tipple Chasse To R
18. Tipple Chasse To L
19. Tipsy To R
20. Tipsy To L
21. Chasse Reverse Turn
22. Reverse Pivot
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23. Impetus
24. Open Impetus
25. Telemark
26. Open Telemark
27. Four Quick Run
28. Six Quick Run
29. Cross Swivel
30. Fish Tail
31. V 6
32. Change Of Direction /Drag Hesitation
33. Hover Corte
34. Rumba Cross
35. Double reverse Spin
36. Open Natural Turn
37. Outside Change
38. Whisk
39. Back Whisk
40. Running Cross Chasse
41. Outside Spin
42. Running finish may be ended in PP

Dsz - Képességfejlesztés
Heti óraszám: 2x45 perc, 32 hét
Éves óraszám: 64 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tanuló ismerje:
 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,


az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat



a mozgás esztétikai törvényszerűségeit,



azokat a technikákat és elemeket, melyek a bemelegítés elvégzésére, illetve az erőnlét,
hajlékonyság, lazaság fejlesztésére szolgálnak.

Legyen képes:


tudatos izommunkára, izomtevékenységre, izomérzékelésre,



a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.



a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára,



önállóan felkészülni nagyobb fizikai megterhelésre,- állóképességének, izomerejének,
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hajlékonyságának, lazaságának fokozására.

A tantárgy tartalma:
Az előző években megtanult testtartás, járás és futás gyakorlatok kombinálása, illetve
alkalmazása az összetettebb gyakorlatokban.
Szökdelések
Célja a már megtanult ugrásformák segítségével az izomerő, a testsúlypont emelkedés, a gyors
reakcióidő megtartása, fejlesztése.
Szökdelés formák:


az eddig tanultak komplex kombinációja



gyorsaság fejlesztése



pontos kivitelezés kombinációban, térváltással

Törzsgyakorlatok
Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok
nyújtása valamennyi irányban.


komplex törzsgyakorlatok fekvésben, állásban, rúdnál

Lábfejgyakorlatok
Célja a lábfő és a boka erősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtása, a tudatos lábmunka a különböző
feladat helyzetekben.


komplex lábfejgyakorlatok fekvésben, állásban, haladással, koordináció fejlesztéssel

Klasszikus balett lábpozíciói


A megtanult lábpozícók használata, variációi a gyakorlatok során.

Lábgyakorlatok
Célja a láb izomzatának erősítése és az ízületek (boka, térd, és csípőízületek)
mozgékonyságának fejlesztése.


komplex lábgyakorlatok állásban, fekvésben, haladással, koordináció fejlesztéssel

Kargyakorlatok
Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a karizomzatának erősítése. A felkar és a kézfő
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tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától független mozgatások beidegzése,
az esztétikus és plasztikus kartartások kivitelezése.
Kartartások:
A klasszikus és a modern technikák kartartásainak használata.


a kar kombinálása valamennyi gyakorlatban: függetlenítés, koordináció fejlesztése



tudatos karhasználat, mely elősegíti a még pontosabb feladatvégzést

Tágító gyakorlatok
Célja a tanulók csípőízületének tágítása, a vállízületének mozgékonysága, a hajlékonyság
kidolgozása. Legyenek képesek önállóan felkészülni hajlékonyságuknak, lazaságuknak
megőrzésére, fejlesztésére.
Páros gyakorlatok:


a tanult anyag ismétlése, gyakorlása



páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással



hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással



törzshajlítás hátra, csípőfogással



törzshajlítás előre



törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással



a hajlékonyság kidolgozása, az izmok nyújtása valamennyi irányban

Erősítő gyakorlatok
Célja megismertetni a tanulókkal az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő
technikákkal, gyakorlatokkal. Megtanítani azokat a technikákat és elemeket, melyek az erőnlét
fejlesztésére

szolgálnak.

Legyenek

képesek

önállóan

felkészülni

megterhelésre,- állóképességüknek, izomerejüknek fokozására.


a lábfő és a boka erősítése



a kar izomzatának erősítése



a láb izomzatának komplex fejlesztése



a pontos, tiszta lábtechnika kialakítása különböző helyzetekben



a has-, és hátizmok harmonikus erősítése
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nagyobb

fizikai



csípőízület, csípőhorpasz erősítése



állóképesség fejlesztése



egészségmegőrzés, a helyes tartás kialakítása

Légző gyakorlatok
Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés technikák
alkalmazása.


a belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék



a mozgás, illetve az izomhasználat összekötése a légzéssel, feszített-lazított helyzetek

Egyensúly-gyakorlatok
Célja a forgások és a pózok tengelyének gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazása balance és off
balance helyzetekben.
Gyakorlatok:


forgások, forgáskombinációk



balance és off balance kombinációk

Ritmusérzék-fejlesztőgyakorlatok
Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a
zenekíséretre való koncentrálást.
Akrobatika
Célja, hogy a tanulók az egyszerűbb akrobatikus elemeket nagy biztonsággal, bármilyen
helyzetben be tudják építeni tánctechnikai tudásuk anyagába.


híd: fekvésből, állásból, alkartámasszal, lábemeléssel, karemeléssel



tarkónállás támasszal, támasz nélkül, átgördüléssel



guruló átfordulás előre-hátra, guggolásból, állásból



kézenállás, -járás, tartás



cigánykerék egykezes cigánykerék, mindkét irányba, alkartámasszal



rundel



fejenállás



mérleg
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bógni előre-hátra



alkarlendítés, alkar tartás

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok

1. Improvizáció


vezessük rá a növendéket arra, hogy képes teste önálló „gondolatatit”, érzéseit a külső
szemlélő által észlelhető módon is kifejezni



próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján saját, egyéni
mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által benne keltett és számára
fontos gondolatokat táncban kifejezni.

2. Etűdkészítés


az improvizáció lassú bevezetése és „begyakorlása” után a tanulók próbálkozzanak meg
az etűdkészítéssel



számolásra szólóban, párban készített egyszerű „etűdök” készítése a tanult módon



rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” csoportban, párban, esetleg
szólóban



csoportos etűd készítése előre maghatározott, majd szabadon választott zenére
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Dsz - Tánctörténet
Heti óraszám: 2x45 perc, 32 hét
Éves óraszám: 64 óra

A tantárgy tanításának célja:
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok legfontosabb eseményeit, szemléletét,
táncainak stílusát, meghatározó alkotóinak, táncosainak életét, művészetét. Legyen rálátása a
fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására. Tánctörténeti ismereteit képes
legyen történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni, valamint általános művészet- és
zenetörténeti ismeretekkel összekapcsolni. A tantárgy fejlessze a tanuló ízlését, tánc- és
színházművészet iránti érdeklődését, szeretetét, nyitottságát.

A tantárgy tanításának feladata:
Ismertesse meg a tanulókkal:


a tánctörténet fogalmát, domináns műfajait



az alkotásban rejlő gondolatiság lényegét, ennek összefüggését az adott kor
természetszemléletével,



hitvilágával, társadalmi körülményeivel



a művészi alkotások általános és egyedi ikonográfiai elemeit, a vizuális nyelvet, a zene
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és tánc, a színház és a tánc kapcsolatát


a hazai tánctörténet fontos állomásait, táncosait, koreográfusait

Alakítsa ki a növendékekben:


az önálló tájékozódás, véleményalkotás igényét és képességét a különböző
táncstílusokban



a különböző művészeti ágak komplex ismeretét



fejlessze mindazokat a képességeket, amelyek a növendékeket a fentiek minél
szuverénebb adaptálására teszik alkalmassá

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgy kapcsolódik a történelem, a magyar irodalom, a művészet- és zenetörténet
tantárgyakhoz, valamint a Dráma és színház előadó-művészeti tanegységeihez.
Követelmény:


Meg tudja határozni a tantárgyhoz kapcsolódó fogalmakat.



Ismerje a művészeti ágak egymásra hatását.



Ismerje a műfajok összefonódását és elkülönülését.



Tudja a művészi tánc kialakulásának állomásait, jelentősebb alkotóit.



Ismerje a stíluskorszakok jellemző vonásait.

A tantárgy tartalma:
A tánctörténet tantárggyal a 12. évfolyamban ismerkednek meg a tánc tagozatos tanulóink. A
tantárgy az év folyamán egészen tánc keletkezésétől a XX. századi táncművészet főbb
irányzatainak bemutatásáig felöleli a tánc történetét.
Témakörök:
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A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncok világáig
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, felöleli a nagy ókori civilizációkról
fennmaradt, tánccal kapcsolatos ismereteket és elvezet az európai, korai középkor keresztény
kultuszának terjedésétől a reneszánsz kori itáliai táncmesterekig
1. Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése


a tánctörténet forrásai



a tánc keletkezése, társadalmi funkciója



ősi mozdulatábrázolások

2. Az ókori birodalmak táncélete


India táncművészete: hindu tánckönyvek, a klasszikus indiai táncok fajtái



Egyiptom táncművészete



Görög táncművészet



Római táncművészet

3. Középkor


a kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma



vallásos és világi táncesemények
Reneszánsz

4.


Maestro di ballók



a reneszánsz társasági táncok megjelenése

Az udvari balett kialakulásától a kora romantika virágzásáig
Ez az egység a színpadi táncművészet kialakulásáról szól a barokk korszaktól kezdődően a
rokokó és a felvilágosodás táncéletén keresztül a romantikus balettekig bezárva.
1. Barokk táncművészet
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udvari balett



XIV. Lajos, a Napkirály



Beauchamps, Lully, Moliére



Académie Royale de Danse

2. A felvilágosodás hatása a táncművészetre


Jean-Georges Noverre életútja és művészete



Noverre reformtörekvései: Levelek a táncról és a balettekről című művén keresztül



a cselekményes balett megjelenése, dramaturgia, díszlet, jelmez, pantomim és tánc
összekapcsolása

3. A romantikus balett


a romantika mint stílusteremtő korszak



a romantikus balettek tartalmi és formai elemei



a Taglioni-dinasztia (Filippo, Marie) és a Szilfid



nemzeti romantika, karaktertáncok



Fanny Elssler, Jules Perrot, Carlotta Grisi és a Giselle



Bournonville



Carlo Blasis és a táncpedagógia



a késő romantika: Arthur Saint-Léon és a Coppélia

A romantika másodvirágzásától az újítókig
A téma felöleli a nagy, orosz klasszikus baletteket Marius Petipa művészetétől kezdődően,
keresztül vezet az Orosz Balett újításain a szabadtánc és a moderntánc európai és Amerikai
Egyesült Államokbeli képviselőinek művészetéig
1. Orosz klasszika


Petipa balettjei - Csajkovszkij zenéje

2. Gyagilev és az Orosz Balett
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Fokin és Nizsinszkij alkotói újításai



Sztravinszkij szerepe



komplex előadások



George Balanchine és a neoklasszikus balett
-

Balanchine pályafutása

-

fontosabb művei

-

a neoklasszikus formanyelv

-

a szimfonikus balett fogalma

3. Az újítók megjelenése a táncművészetben


Szabadtánc mozgalom az Amerikai Egyesült Államokban - Isadora Duncan



A moderntánc kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban
-

Martha Graham, José Limón

20. század táncélete
A témakör áttekinti a 20. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind hazai, mind
nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is.
1. Európai alkotók a 20. század második felében


Maurice Béjart, Jiří Kylián művészete



Alvin Ailey, Matt Mattox és a Jazz technika; musicalek; Merce Cunningham és a
posztmodern tánc az USA-ban



táncfilmek

2. Magyar balett együttesek munkáinak áttekintése (részletek előadásaikból)


Pécsi Balett, Győri Balett, Szegedi Kortárs Balett

3. Magyar kortárs táncművészet jeles képviselői


Bozsik Yvette, Frenák Pál



részletek balettfilmekből
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Dsz - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 32 hét
Éves óraszám: 32 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:
 a néptáncok iránti érdeklődést
 a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
 csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
 igényességet a munkában, előadásokon,
 tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt
Fejlessze a tanulók:
 fizikai és pszichés állóképességét,
 technikai ismereteiket,
 a koordinált, ritmikus mozgásosságot
 térlátásukat, helyzetfelismerésüket
 előadókészségét
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport többi
moduljával, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.

A tantárgy tartalma:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Tiszai-dialektus táncai:
Táncok tanulása a tiszai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Erdélyi-dialektus táncai:
Táncok tanulása az erdélyi-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
3. számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése
Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Dráma és színház

- képes a figyelem tudatos
összpontosítására, fegyelmezett
feladatvégzésre
- képes társai, önmaga és a felnőtt
világ érzékeny megfigyelésére
- képes a verbális, vokális és
nonverbális kommunikációs
csatornák tudatos használatára
- képes a bizalom átélésére, az
empátiás képesség működtetésére
társas helyzetekben
- képes érzékeny
kapcsolatteremtésre és annak
megtartására
- képes tiszta és kifejező verbális és
gesztusnyelvi megnyilatkozásra
- képes a kreatív dramatizálásra, a
dramatizálás alapvető eszköztárának
önálló alkalmazására
- képes saját teste, mozgásai, illetve
a tér és a térben mozgó társak

- a projektmunkák
értékelése előre megadott
szempontok alapján történik

11.évfolyam
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- kisebb tananyagrészekből
gyakorlati feladatmegoldás
- tananyagrész otthoni
önálló feldolgozása
- gyakorlati feleletek,
beszámolók
- esszédolgozatok
- alkotások létrehozása
- esettanulmányok

differenciált és pontos érzékelésére, a
tér kreatív használatára
- ismeri saját teste lehetőségeit,
illetve érzékszervei hatékonyságát,
- ismeri a különböző,
szerepjátékokban alkalmazható
mozgásformákat, illetve saját
eszköztára ez irányú fejlettségének
mértékét,
- ismeri társai, önmaga és a felnőtt
világ megfigyelésének módjait,
ennek szerepét a szerepjátékok során
és az improvizációkban,
- ismeri a verbális, vokális és
nonverbális kommunikációs
csatornák adta lehetőségeket,
használatuk lehetséges módjait,
- ismeri a megismert munkaformák
tudatos és kreatív alkalmazásának
lehetőségeit saját ötletei, gondolatai
kidolgozásában, illetve egy kötött
drámai szöveg megjelenítésének
előkészítésében.
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Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Dráma és színház
kibővített előadóművészeti
tartalmakkal/
tanegységekkel

Az értékelés szempontjai:
- az
adott
évfolyam
tananyagának ismerete
- a tanult mozgásformák
önálló, tudatos plasztikus
végrehajtása
- a tudatos izomtevékenység,
izommunka, izomérzékelés
kialakulása
-a
mozgás
esztétikai
törvényszerűségeinek
ismerete és használata
- kreativitás a spontán, önálló
feladatmegoldásokban
- zenehasználat
tudatosságának mértéke

- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés: táncelméleti
és gyakorlati fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű
- kisebb
gyakorlati
tananyagrészekből
feladatmegoldás (egyéni,
páros, csoportos)
- tananyagrész
otthoni
önálló feldolgozása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók
- esszédolgozatok
- alkotások
létrehozása,
bemutatása
- projektek
- az év közben a szaktanár
bejelentett
gyakorlati
számonkérést tarthat az
adott témakör anyagából,
amire
a
tanuló
osztályzatot kap.
- a tanulók évközi vizsgán
adnak számot tudásukról
különböző
szakirányokban,
adott
évfolyamnak
megfelelően: Dsz –
ModernKortárstánc
technikák,
Dsz
–
Színpadi társastánc, Dsz
–
Képességfejlesztés,
Dsz - Néptánc.
Az adott vizsga anyagát
a szaktanár állítja össze.
A bemutatás csoportosan
vagy adott esetben
egyénileg történik.

Gyakorlatok:
Modern- Kortárstánc
technikák,
Színpadi társastánc,
Képességfejlesztés,
Néptánc
9-12. évfolyam

A tanuló ismerje:
-a
tanult
technika
mozgásanyagát
és
táncanyag motívumkincsét
- a technika és táncanyag
stílusát, előadásmódját
-a
megfelelő
színpadi
magatartásmódot
Legyen képes:
-a
technika
elemeit,
gyakorlatait biztonsággal,
stílusosan, harmonikusan
bemutatni
- a technika sajátosságainak
megfelelő
önálló
és
csoportos
etűdök,
kombinációk, koreográfiák
előadására
- stílusosan,
meggyőző
előadó-művészeti
megvalósítással a megtanult
etűdöket,
koreográfiákat
bemutatni
-a
koreográfiákban
megjelenő
karakterek
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művészi
kifejezésés
előadásmódjával azonosulni
és prezentálni
- a színházi működés elveit és
gyakorlatát alkalmazni

Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Dráma és színház
kibővített előadóművészeti
tartalmakkal/
tanegységekkel

A tanuló ismerje:
-a
művészettörténet
fő
stíluskorszakainak
egyedi
sajátosságait
az
egyes
időszakok
szellemiségébe
ágyazottan a műalkotásokban
rejlő
gondolatiság,
a
művészeti üzenet lényegét,
ennek összefüggéseit az adott
kor természetszemléletével,
hitvilágával,
társadalmi
körülményeivel
- a művészeti alapfogalmakat
- az
alapvető
esztétikai
kategóriákat, törvényeket, az
alkotás
és
befogadás
folyamatát
- kezdetektől
napjainkig
született
jelentősebb
alkotásokat,
művészeti
eredményeket

Elmélet:
Tánctörténet
12. évfolyam

A tanulók legyenek képesek:
- egy adott korszak, művészeti
terület keretein belül az
értékek
közül
önállóan
választani
és
azt
szakterületükön hasznosítani a
műalkotásokat értelmezni és
ismereteiket alkalmazni.
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Az osztályzatokra a
szaktanár tesz javaslatot,
a bizottság szóbeli
értékelés után dönt a
szakmai és az előadóművészeti
osztályzatokról.
Értékelés típusa:
- felmérők - szummatív
értékelések (tanév elején,
tanév végén) az éves
ellenőrzési terv szerint
- témazáró
dolgozatok(számát, mennyiségét a
szakmai
tantervek
tartalmazzák). A témazáró
dolgozat egy témakör
anyagát öleli fel, két
feleletnek megfelelő súlyú
érdemjeggyel értékeljük. A
témazárók mindig írásbeli
számonkérések.
- tantárgyi feladatlapok (kisebb résztémát kérnek
számon)
- tantárgytesztek
- összefüggő írásbeli felelet
- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés:
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű,
érdemjeggyel
értékeljük
- órai
írásbeli
munka
(egyéni, páros, csoportos)
- órai
jegyzetkészítés
értékelése
- a projektmunkák értékelése
előre megadott szempontok
alapján történik
- kisebb tananyagrészekből
feladatmegoldás

- tananyagrész otthoni önálló
feldolgozása, kiselőadás
készítése, előadása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók
- feladatlapok
- esszédolgozatok
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9.

e

gy

Összesen

Tánctechnikai gyakorlatok,
képességfejlesztés
Mozgáskultúra, erő- és állóképesség
fejlesztés a dunai-dialektus néptáncai
segítségével
Mozgáskultúra, erő- és állóképesség
fejlesztés a tiszai-dialektus néptáncai
segítségével
Mozgáskultúra, erő- és állóképesség
fejlesztés az erdélyi-dialektus néptáncai
segítségével

e

11.

gy

36

e

12.

gy

36

e

gy

36

32
140

Összesen
Testnevelés - Néptánc

10.

Az előadó-művészeti
képzésre fordított
9-12. o. összes
óraszáma

1. számú melléklet
A szakmai követelményhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

36
0

36
36

0

36
36

0

32
36

10

10

8

16

16

10

10

18

10

*
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0

32

140

8

36
42

8

36

16

26

2. számú melléklet
A Dráma és színház tantárgyhoz rendelt szabadon felhasználható óraszámaira
vonatkozó rendelkezés indoklása:

Négy évfolyamos tánc- és
mozgásművészeti tagozat
A Testnevelés tantárgy kötelező óraszáma /
hetente
A Testnevelés tantárgy kötelező óraszáma /
évente

9.
évfolyam

10.
évfolyam

Az előadó-művészeti képzésre, a
testnevelési és népi játékok témakörre
fordított óraszámok összesen / évente

12.
évfolyam

3

3

3

3

108

108

108

96

Összes képzési óra:

Az előadó-művészeti képzésre, a
testnevelési és nép játékok
témakörre fordított óraszámok
/hetente

11.
évfolyam

420

1

1

1

1

34+2*

34+2*

24+12*

24+8*

Az előadó-művészeti képzésre, a
testnevelési és nép játékok témakörre
fordított óraszámok összesen

140

A 140 órát a négy évfolyamos tánc- és mozgásművészeti tagozat művészetre nevelő Dráma és
színház tantárgy/tantárgycsoport moduljai, tanegységei mellé, a népi hagyományokat, a NagyMagyarország tánckultúráját erősítő, a Testnevelés tantárgyon belül, a testnevelési és népi
játékok témakörre osztottuk, figyelembe véve a szakmai szempontokat és nem utolsó sorban a
tanulók terhelhetőségét.
*Az óraszámok (heti/éves) a 9.-10. és a 11.-12. évfolyamoknál kerülnek érvényesítésre a
lehetőségek és a szükségszerűség alapján. A fenti táblázat ezeket az óraszámokat is tartalmazza
az eshetőségekre felkészülve.
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9. évfolyam
Testnevelés - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:






a néptáncok iránti érdeklődést
a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
igényességet a munkában, előadásokon,
tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt

Fejlessze a tanulók:






fizikai és pszichés állóképességét,
technikai ismereteiket,
a koordinált, ritmikus mozgásosságot
térlátásukat, helyzetfelismerésüket
előadókészségét

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport
moduljaival, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.
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A tantárgy tartalma:
A 2020-ban kiadott Nemzeti alaptantervben a következő témák ajánlottak a 9-10. évfolyamra
vonatkozóan:


Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és párban.
A forgás és forgatás módozatainak megismerése



Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe



A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása.
Erő- és állóképesség-fejlesztés

Témakörök:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Mozgáskultúra fejlesztés a dunai-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása dunai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Mozgáskultúra fejlesztés a tiszai-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása a tiszai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
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10. évfolyam
Testnevelés - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:






a néptáncok iránti érdeklődést
a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
igényességet a munkában, előadásokon,
tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt

Fejlessze a tanulók:






fizikai és pszichés állóképességét,
technikai ismereteiket,
a koordinált, ritmikus mozgásosságot
térlátásukat, helyzetfelismerésüket
előadókészségét

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport
moduljaival, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.
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A tantárgy tartalma:
A 2020-ban kiadott Nemzeti alaptantervben a következő témák ajánlottak a 9-10. évfolyamra
vonatkozóan:


Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és párban.
A forgás és forgatás módozatainak megismerése



Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe



A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása.
Erő- és állóképesség-fejlesztés

Témakörök:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Mozgáskultúra fejlesztés a dunai-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása dunai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Mozgáskultúra fejlesztés az erdélyi-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása az erdélyi-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
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11. évfolyam
Testnevelés - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:






a néptáncok iránti érdeklődést
a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
igényességet a munkában, előadásokon,
tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt

Fejlessze a tanulók:






fizikai és pszichés állóképességét,
technikai ismereteiket,
a koordinált, ritmikus mozgásosságot
térlátásukat, helyzetfelismerésüket
előadókészségét

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport
moduljaival, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.
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A tantárgy tartalma:
A 2020-ban kiadott Nemzeti alaptantervben a következő témák ajánlottak a 11-12 . évfolyamra
vonatkozóan:




Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a
forgástechnika fejlesztése
A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése
Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a
partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül.

Témakörök:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Mozgáskultúra fejlesztés a dunai-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása dunai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Mozgáskultúra fejlesztés a tiszai-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása a tiszai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
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12. évfolyam
Testnevelés - Néptánc
Heti óraszám: 1x45 perc, 32 hét
Éves óraszám: 32 óra

A tantárgy célja és feladata:
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók sajátítsák el a néptánc nyelvezetét, legyenek
képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát. A tanulók a képzés során ismerjék
meg a magyar nép, a magyarországi nemzetiségek táncait, a táncok lépésanyagát, valamint a
tanultakat stílusosan, megfelelő előadásmódban alkalmazni tudják.
Alakítsa ki a tanulókban:






a néptáncok iránti érdeklődést
a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét,
csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét,
igényességet a munkában, előadásokon,
tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt

Fejlessze a tanulók:






fizikai és pszichés állóképességét,
technikai ismereteiket,
a koordinált, ritmikus mozgásosságot
térlátásukat, helyzetfelismerésüket
előadókészségét

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
A tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a Dráma és színház tantárgy/tantárgycsoport
moduljaival, valamint az alapvető zenei érzék, ritmusérzék elsajátítása végett kapcsolódik az
Ének-zene tantárgyhoz.
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A tantárgy tartalma:
A 2020-ban kiadott Nemzeti alaptantervben a következő témák ajánlottak a 11-12 . évfolyamra
vonatkozóan:




Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a
forgástechnika fejlesztése
A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése
Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a
partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül.

Témakörök:
Tánctechnikai gyakorlatok, képességfejlesztés:
A tanulók megismertetése az aktuális táncok alap ritmusaival, motívumaival és azoknak
variálási, kreatív felhasználási lehetőségeivel.
Mozgáskultúra fejlesztés a tiszai-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása a tiszai-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
Mozgáskultúra fejlesztés az erdélyi-dialektus néptáncai segítségével:
Táncok tanulása az erdélyi-dialektusból, figyelembe véve az adott osztály, csoport képességeit,
adottságait és összetételét.
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3. számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése
Tantárgy:

Értékelési szempontok:

Értékelés típusa:

Testnevelés - Néptánc

Az értékelés szempontjai:
- az adott évfolyam tananyagának
ismerete
- a tanult mozgásformák önálló,
tudatos plasztikus végrehajtása
- a tudatos izomtevékenység,
izommunka,
izomérzékelés
kialakulása
-a
mozgás
esztétikai
törvényszerűségeinek ismerete
és használata
- kreativitás a spontán, önálló
feladatmegoldásokban
- zenehasználat tudatosságának
mértéke

- röpdolgozatok
(10-15
perces lényegre irányuló
kikérdezés: táncelméleti és
gyakorlati
fogalmak,
szabályok,
definíciók
számonkérése),
felelet
értékű
- kisebb
gyakorlati
tananyagrészekből
feladatmegoldás (egyéni,
páros, csoportos)
- tananyagrész
otthoni
önálló feldolgozása
- szóbeli
feleletek,
beszámolók
- esszédolgozatok
- alkotások
létrehozása,
bemutatása
- projektek
- az év közben a szaktanár
bejelentett
gyakorlati
számonkérést tarthat az
adott témakör anyagából,
amire a tanuló osztályzatot
kap.
- a tanulók évközi vizsgán
adnak számot tudásukról
különböző
szakirányokban,
adott
évfolyamnak megfelelően
Az adott vizsga anyagát a
szaktanár állítja össze.
A bemutatás csoportosan
vagy adott esetben
egyénileg történik.
Az osztályzatokra a
szaktanár tesz javaslatot, a
bizottság szóbeli értékelés

9-12. évfolyam

A tanuló ismerje:
- a tanult technika mozgásanyagát
és táncanyag motívumkincsét
- a technika és táncanyag stílusát,
előadásmódját
-a
megfelelő
színpadi
magatartásmódot
Legyen képes:
- a technika elemeit, gyakorlatait
biztonsággal,
stílusosan,
harmonikusan bemutatni
- a technika sajátosságainak
megfelelő önálló és csoportos
etűdök,
kombinációk,
koreográfiák előadására
- stílusosan, meggyőző előadóművészeti megvalósítással a
megtanult
etűdöket,
koreográfiákat bemutatni
- a koreográfiákban megjelenő
karakterek művészi kifejezés- és
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előadásmódjával azonosulni és
prezentálni
- a színházi működés elveit és
gyakorlatát alkalmazni
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után dönt a szakmai és az
előadó-művészeti
osztályzatokról.

Dráma és színház
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az
élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás
fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív folyamata szolgálja a
tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és
kapcsolatfenntartást.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai és
színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését szolgálják. A
dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság erősítéséhez és a nemzeti,
helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.
A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és irodalom
tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a művészeti ág nyelve a
tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az értő
befogadóvá válás alapvető igénye.
A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
valamennyi kompetencia fejlesztésében.
Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként jelenik
meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad.
Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle önkifejezési
forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van lehetőség, ami a
kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen kitágítja. A kommunikáció
folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak mások véleményéhez, illetve
konstruktív párbeszéd folytatására törekednek.
Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a hétköznapi
kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus tartalommal gyakran
alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus tevékenységek során a tanulók
azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a
magánszféra, a személyes adatok és a digitális identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével
vagy biztonságával.
Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek folyamán
és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a
bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések
levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre
törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a szabad asszociáción alapuló,
divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív megközelítések szabadságának, melyek
szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás fejlesztésében.
Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellemzője a
gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés kialakulását,
ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka erősíti az
érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások
folyamatát.
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A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális
tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek
magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a művészetek és
más kulturális kifejezésmódok széles körében.
Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs és
vállalkozói kompetenciákat is.
A dráma és a színház tantárgy értékelésénél a Nat irányelveivel összhangban az iskola választhat a
fejlesztő, tanulást támogató és az összegző-minősítő eszközök használata között. Fontos, hogy a
tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, már a tanulási folyamat elején
ismertté váljanak. Minden tanuló önmagához, saját fejlődési útjához mérten értékelendő. A
tevékenységek értékelésében meghatározó szerepet kell kapnia a tanulói önértékelésnek, a
társértékelésnek és a csoportos értékelési formáknak, fejlesztve ezzel a tanuló reflektivitását és
érzelmi, szociális intelligenciáját. Az iskola ennek érdekében dönthet úgy, hogy elsősorban vagy
kizárólag fejlesztő, tanulást támogató (pl. szöveges vagy egyes dramatikus formákra támaszkodó)
értékelést alkalmaz.
A dráma és színház tantárgy a felső tagozat valamely évfolyamán heti egy órában kötelezően
választandó, valamint a 11. évfolyamon a művészetek tantárgy keretében önálló tárgyként is
választható. A dráma és színház tantárgy szervezése megvalósulhat projektnapok, témahét vagy
tematikus hét keretében, továbbá tömbösítve
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7–8. évfolyam
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely
interakciókon keresztül, játék, cselekvés és tapasztalat útján éri el célját, a dramatikus tevékenységben
megvalósuló tanulást.
A dráma és színház eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók személyes
megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének kibontakoztatását.
Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, ön- és társismeretének
gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a figyelemösszpontosítás, a térbeli tájékozódás, az
érzékelés fejlesztésében, az együttműködési készség kialakításában.
A dramatikus tevékenységekben, a játékokban, a problémaközpontú tematikus foglalkozásokban való
cselekvő részvétel során megélt egyéni és közösségi élményeken keresztül fejlődnek a tanulók alkotó
és befogadó, valamint kommunikációs és szocializációs készségei, képességei.
A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex gyakorlati képzés
során sajátíthatók el. Ezért a tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határozhatók meg. A
feltüntetett témakörök és fejlesztési feladatok megjelenése átfedi egymást, a tagolás csak a könnyebb
áttekinthetőséget szolgálja, a tanterv óraszámajánlásai az éves összóraszám vonatkozásában
nyújtanak tájékoztatást. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a
fejlesztési feladatokat és ismereteket a hozzárendelt óraszámokkal. A témakörök, illetve a fejlesztési
feladatok és ismeretek nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak,
képzettségének megfelelően, a szaktanár döntése alapján, akár integrált formában, ugyanazon
tevékenységek keretében is feldolgozhatóak; egy fejlesztési feladat pedig több tevékenység során is
vizsgálható.
Az 7–8. évfolyamon a dráma és színház tantárgy heti fél-fél óra kötelező óraszámmal rendelkezik,
emellett a szabad órakeret terhére további óraszámban, illetve más tantárgyakba, tanulási területekbe
integráltan, esetleg moduláris formában jelenhet meg.

A 7–8. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 34 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Szabályjátékok, népi játékok
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással,
tánccal)
Rögtönzés
Saját történetek feldolgozása
Műalkotások feldolgozása
Dramaturgiai alapfogalmak
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
Színházi műfajok, stílusok
Színházi előadás megtekintése
Összes óraszám:
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Javasolt óraszám
7
4
5
5
3
3
2
2
3
34

TÉMAKÖR: Szabályjátékok, népi játékok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;
megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit;
felidézi a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;
kitalál és alkalmaz elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat;
tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire;
koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;
megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját válaszait;
értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó közreműködőjeként.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a hangmagasságváltásra épülő
gyakorlatok)
A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése
Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, illetve új gyakorlatok
megismerésével
A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire
Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok
A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése
Csoportépítő játékok
FOGALMAK
beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, hanglejtés,
beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, koncentráció, lazítás,
egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és
hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok)
Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok egyszerű, könnyen
tanulható szövegekkel
Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban különféle
kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával
Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az együttműködésre, az
egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban
A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb gyakorlatok
Az egész csoport együttműködését igénylő játékok

TÉMAKÖR: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással,
tánccal)
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;
adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;
felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a maszkot);
használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket;
felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben;
felismeri a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése
A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő alkalmazása
A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban
A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk) alkalmazása a
dramatikus játékok során
A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben
Kommunikációs játékok
Interakciós játékok
FOGALMAK
drámajáték, kommunikáció, interakció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok
Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok
Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. némajáték,
számsorok, halandzsa)
Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a játéklehetőségek
kitágítására

TÉMAKÖR: Rögtönzés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
az alkotótevékenység során használja a megismert kifejezési formákat;
felfedezi a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;
felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése
A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása
Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével
Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában
A rögtönzés értelmezése, megvitatása
A rögtönzésre épülő alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák alkalmazása
FOGALMAK
szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján
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Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) építve
Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen történetre
Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, mozdulatra,
hangeffektusokra, tárgyakkal)
Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a szereplők cselekvési
lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata)
Rögtönzés a megismert kifejezési formák alkalmazásával

TÉMAKÖR: Saját történetek feldolgozása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;
értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;
felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit;
alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező) dramatikus
feldolgozása
A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló döntései alapján
formai megoldások társítása
Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen választott bábos,
zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása
Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása
FOGALMAK
forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda)
Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában
Közös történetalkotás feszültségteli jelenetekre építve
Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása
A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere lehetőségeinek
alkalmazása)
A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a belső hangok
külön választása)
Távolítás más művészeti területek formanyelvének alkalmazásával

TÉMAKÖR: Műalkotások feldolgozása
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

3620

értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus
tevékenységek révén;
felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási alternatíváit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő értelmezése
Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus tevékenységekkel
(pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs irodalmi alkotások, a
tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján)
Az irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek lehetséges megoldási alternatíváinak felismerése
és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel
Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány felhasználásával
Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó, iparművészet)
játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése
FOGALMAK
fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, tempó,
harmónia, diszharmónia
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Ritmusjátékok a műelemzésben
Különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus
tevékenységekkel történő megközelítése
Különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal
Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek felhasználása
különböző dramatikus tevékenységekben

TÉMAKÖR: Dramaturgiai alapfogalmak
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;
felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, cél, szándék,
akarat, konfliktus, feloldás).
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szerep alapelemeinek (funkció, karakter, viszonyok) felismerése és alkalmazása dramatikus játékok
során
A cselekmény alapelemeinek (téma, történet, cselekmény, esemény) felismerése és alkalmazása
dramatikus játékok során
A dramatikus szituációk alapelemeinek (szereplők, hely, idő, viszonyrendszer, probléma) felismerése
és azonosítása
FOGALMAK
szerep, funkció, karakter, viszony, téma, történet, cselekmény, cselekményszál, esemény
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Szerepjátékok megadott dramaturgiai szerkezetekre
Közös történetépítés dramatikus eszközökkel
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A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése

TÉMAKÖR: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét;
felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadásokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szöveg megjelenési formái a színpadon
A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése
A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.)
A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.)
Bábhasználat, bábszínház
Mozgás és tánc a színpadon
FOGALMAK
dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, báb, maszk, árnyjáték
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek
Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során
Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal
Kapcsolatfelvétel, dialógus, monológ szöveges, mozgásos, táncos, maszkos, bábos tevékenységekben
A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy
dramatikus tevékenységekben

TÉMAKÖR: Színházi műfajok, stílusok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott előadásokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése
Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek alkalmazása saját
játékokban
A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott előadásokban
Egyszerűbb stílusgyakorlatok
FOGALMAK
tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel
A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és ennek
megfigyelése színpadi munkában
Szöveges, mozgásos, bábos stílusgyakorlatok
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Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és stílusokhoz
A színházi műfajok, stílusok értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus
tevékenységekben

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felfedezi a színházi kommunikáció erejét;
felismeri a színházi élmény fontosságát;
a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Előadástípusok és műfajok alapvető jellemzőinek felismerése
A tanár és a tanulók által közösen választott típusú és műfajú színházi előadás megtekintése
A színházi kommunikáció erejének felfedezése
A színházi élmény fontosságának felismerése
Élmények megfogalmazása irányított beszélgetés keretében
Élmények feldolgozása dramatikus tevékenységformák segítségével
A színház közösségi feladatai, funkciói
FOGALMAK
színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban
és/vagy dramatikus tevékenységekben
A színpad összetett hatásrendszerének vizsgálata
A szereplők és a történet színpadi ábrázolásának értelmezése
A színpadi térformáknak és használatuk következményeinek vizsgálata
A zene, a mozgás és a tánc színpadi szerepének, hatásának értelmezése
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Főszakképesítés
7-12. o. összes
óraszáma

1. számú melléklet
A szakmai követelményhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
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Dráma és színház

36

Szabályjátékok, népi játékok

8

8

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal,
bábbal, zenével, mozgással, tánccal)

7

7

Rögtönzés, saját történetek feldolgozása

4

4

Műalkotások feldolgozása

4

4

A színház kifejezőeszközei (szöveg,
hang, báb, zene, mozgás, tánc)

4
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Színházi műfajok, stílusok
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Színházi előadás megtekintése
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2. számú melléklet
A Dráma és színház tantárgyhoz rendelt szabadon felhasználható óraszámaira
vonatkozó rendelkezés indoklása:

7. évfolyam
Dráma és színház
Heti óraszám: 1x45 perc/hét, 36 hét
Éves óraszám: 36 óra

A tantárgy célja és feladata:
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek
célja:


az élményeken keresztül történő megértés



a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése



az összetartozás érzésének erősítése



a dráma és színház kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének
gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.



a tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző
drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és
értelmezését szolgálják.



a dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság
erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.



a művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igényének kialakítása

Kompetencia területek:


fejleszti a tanulás kompetenciáit



fejleszti a kommunikációs kompetenciákat



fejleszti a digitális kompetenciákat



fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat



fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat
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fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit



fejleszti a munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciákat is.

A tantárgy tartalma:
Tananyag:
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely
interakciókon keresztül, játék, cselekvés és tapasztalat útján éri el célját, a dramatikus
tevékenységben megvalósuló tanulást.
Célja:
A dráma és színház eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók személyes
megnyilvánulását,

az

önbizalom

megteremtését,

kapcsolatteremtő

képességének

kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, önés társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a figyelemösszpontosítás, a
térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési készség kialakításában.
A

dramatikus

tevékenységekben,

a

játékokban,

a

problémaközpontú

tematikus

foglalkozásokban való cselekvő részvétel során megélt egyéni és közösségi élményeken
keresztül fejlődnek a tanulók alkotó és befogadó, valamint kommunikációs és szocializációs
készségei, képességei.
A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex gyakorlati
képzés során sajátíthatók el.
Tanulási eredmények


felfedezi a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;



megfigyeli, azonosítja és értelmezi a tárgyi világ jelenségeit;



felidézi/ kitalálja és alkalmazza a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális,
kinetikus hatásokat;



tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire;



koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között tevékenységeit;



megfigyeli, azonosítja és értelmezi a környezetéből érkező hatásokra adott saját
válaszait;



értelmezi önmagát a csoport részeként, illetve a csoportos tevékenység alkotó
közreműködőjeként.
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fejleszti az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;



adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;



felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit



felfedezi a feszültség élményét és szerepét a dramatikus tevékenységekben;



felismeri és alapszinten alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának
technikáit.



megkülönbözteti és alapszinten alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;



értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző
dramatikus tevékenységek révén;



felismeri és megvizsgálja a problémahelyzeteket és azok lehetséges megoldási
alternatíváit;



felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer,
cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás).



felfedezi a kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejét;



felismeri és azonosítja a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait a látott
előadásokban.



felfedezi a színházi kommunikáció erejét;



felismeri a színházi élmény fontosságát;



a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja.

1. Témakör: Szabályjátékok, népi játékok
óraszám: 8 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek


Beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok (a hangsúly-, a beszédtempó- és a
hangmagasságváltásra épülő gyakorlatok)



A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése



Koncentrációs és lazítógyakorlatok az ismert gyakorlatok formai nehezítésével, illetve
új gyakorlatok megismerésével



A figyelem összpontosítása és tudatos irányítása a környezet jelenségeire



Térérzékelést, tájékozódást, koordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok



A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése
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Csoportépítő játékok

Fogalmak
beszédtechnika, légzéstechnika, hangerő, hangmagasság, hangterjedelem, hangszín, hanglejtés,
beszédtempó, beszédritmus, szünettartás, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, koncentráció,
lazítás, egyensúly, koordináció, térhasználat, együttműködés
Tevékenységek


A kifejező közlés technikai alapjainak elsajátítása – artikulációs gyakorlatok, tempó-,
hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető játékok, hanggyakorlatok)



Beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal, mondatokkal; beszédgyakorlatok
egyszerű, könnyen tanulható szövegekkel



Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd nélküli gyakorlatok egész csoportban
különféle kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és párosával



Koncentrációs gyakorlatok a figyelem irányítására, a mozgás koordinációjára, az
együttműködésre, az egymáshoz igazodásra csoportos és páros formákban



A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, a mozgáskoordinációt fejlesztő egyszerűbb
gyakorlatok



Az egész csoport együttműködését igénylő játékok

2. Témakör: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, tárggyal, zenével, mozgással,
tánccal)
óraszám: 7 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek


Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat fejlesztése



A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát módon történő alkalmazása



A tér sajátosságaiban rejlő lehetőségek figyelembevétele a dramatikus játékokban



A tárgyi világ kínálta eszközök, és ezek művészi formáinak (pl. a báb és a maszk)
alkalmazása a dramatikus játékok során



A feszültség élményének és szerepének felfedezése a dramatikus tevékenységben



Kommunikációs játékok



Interakciós játékok
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Fogalmak
drámajáték, kommunikáció, interakció
Javasolt tevékenységek


Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok



Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok



Egyszerű szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl.
némajáték, számsorok, halandzsa)



Bábos, maszkos formák használata a szerepbelépés elősegítésére, illetve a
játéklehetőségek kitágítására



Szerepjátékok megadott dramaturgiai szerkezetekre



Közös történetépítés dramatikus eszközökkel



A felépített és megjelenített történetek dramaturgiai szempontú elemzése

3. Témakör: Rögtönzés, saját történet feldolgozása
Javasolt óraszám: 4 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek


A szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségek felfedezése



A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak alapszinten történő alkalmazása



Rögtönzéses gyakorlatok közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével



Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában



A rögtönzés értelmezése, megvitatása



Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező)
dramatikus feldolgozása



A kiscsoportos dramatikus tevékenységben a vizsgált tartalmakhoz a tanulók önálló
döntései alapján formai megoldások társítása



Történetek, élmények dramatikus feltárása során a tanár és a tanulók által közösen
választott bábos, zenés vagy mozgásos elemek alkalmazása



Történetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása

Fogalmak
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szituációk alapelemei, szerep, szerepbe lépés, típusok ábrázolása
forma és tartalom, feszültség, hatás, döntési helyzet
Javasolt tevékenységek


Rögtönzés a tanár által megadott témák vagy fogalmak alapján



Rögtönzés a tanulók által közösen kidolgozott cselekményvázra (jelenetvázra) építve



Szituációs játékok a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával, befejezetlen
történetre



Nem verbális kifejezőeszközökre építő rögtönzések (pl. témára, fogalomra, mozdulatra,
hangeffektusokra, tárgyakkal)



Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és közös értelmezése; a szereplők
cselekvési lehetőségeinek keresése (célok, szándékok, gátak vizsgálata)



Spontán beszédre késztető gyakorlatok (pl. közös mondandó, történetgazda)



Feszültségteli jelenetek felidézése kiscsoportos rögtönzések formájában



Analóg történetek alkotása, analóg helyzetek dramatikus feldolgozása



A távolítás egyéb technikáinak alkalmazása (pl. a megfordítás vagy a szerepcsere
lehetőségeinek alkalmazása)



A szereplő sokszorozása adta lehetőségek kibontása, alkalmazása (pl. a szereplő és a
belső hangok külön választása)

4. Témakör: Műalkotások feldolgozása
Javasolt óraszám: 4 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek


A látott-hallott-olvasott történetek különböző dramatikus tevékenységekkel történő
értelmezése



Irodalmi művekben megjelenő döntési helyzetek elemzése, feldolgozása dramatikus
tevékenységekkel (pl. balladák, mesék, elbeszélő költemények, mítoszok, mondák,
kortárs irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák
alapján)



Az

irodalmi

művekben megjelenő döntési

helyzetek lehetséges

megoldási

alternatíváinak felismerése és vizsgálata különféle dramatikus tevékenységekkel


Dramatikus improvizációk irodalmi művek vagy (nép) hagyomány felhasználásával
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Különböző irodalmi vagy művészeti alkotások (pl. zene, képzőművészet, film, fotó,
iparművészet) játékon, megjelenítésen keresztül történő megközelítése

Fogalmak
fény-árnyék, hangsúlyos pontok, kontraszt, forma, méretarány, ritmus a művészetben, tempó,
harmónia, diszharmónia
Javasolt tevékenységek


Ritmusjátékok a műelemzésben



Különböző művészeti alkotások maszkos, bábos és/vagy mozgásos, táncos dramatikus
tevékenységekkel történő megközelítése



Különböző karakterek kifejezése, jellemzése mozgással, tánccal



Művészi szövegrészletek, a (nép) hagyomány szövegeinek és/vagy más elemeinek
felhasználása különböző dramatikus tevékenységekben

5. Témakör: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, zene, mozgás, tánc)
óraszám: 4 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek


A szöveg megjelenési formái a színpadon



A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének felismerése



A színház akusztikus kifejezőeszközei (élő zene, zörej stb.)



A színházi vizualitás eszközei (díszlet, jelmez, fény stb.)



Mozgás és tánc a színpadon

Fogalmak
dialógus, monológ, élő zene, hangeffekt, díszlet, jelmez, fényeffekt, maszk, árnyjáték

Tevékenységek


Hangra, zörejre, ritmusra, zenére épülő dramatikus tevékenységek



Kísérletezés a színházi vizualitás eszközeivel dramatikus tevékenységek során



Dramatikus tevékenységek berendezési tárgyakkal, kellék- és jelmezhasználattal
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Kapcsolatfelvétel,

dialógus,

monológ szöveges,

mozgásos,

táncos,

maszkos

tevékenységekben


A színházi kifejezőeszközök használatának értelmezése – kis- és nagycsoportos
formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben

6. Témakör: Színházi műfajok, stílusok
óraszám: 4 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek


Alapvető színpadi műfajok felismerése és megkülönböztetése



Alapvető színpadi műfajok jellemző jegyeinek elkülönítése és egyes elemeinek
alkalmazása saját játékokban



A színházi előadások formanyelvi jellemzőinek felismerése és azonosítása a látott
előadásokban

Fogalmak
tragédia, komédia, vígjáték, bohózat, színmű, opera, táncjáték, stílus
Javasolt tevékenységek


A komikus jelenetek jellemzőinek vizsgálata dramatikus tevékenységekkel



A zene, az ének színpadi alkalmazásának lehetőségei dramatikus tevékenységekben, és
ennek megfigyelése színpadi munkában



Szöveges, mozgásos stílusgyakorlatok



Paródia-játékok a megismert műfajokhoz és stílusokhoz



A színházi műfajok, stílusok értelmezése – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy
dramatikus tevékenységekben

7. Témakör: Színházi előadás megtekintése/Színházpedagógiai programon való
részvétel
Javasolt óraszám: 3 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek
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Előadástípusok és műfajok alapvető jellemzőinek felismerése



A tanár és a tanulók által közösen választott típusú és műfajú színházi előadás
megtekintése



A színházi kommunikáció erejének felfedezése



A színházi élmény fontosságának felismerése



Élmények megfogalmazása irányított beszélgetés keretében



Élmények feldolgozása dramatikus tevékenységformák segítségével



A színház közösségi feladatai, funkciói

Fogalmak
színjáték, színpad, színész, néző, szervezési feladatok
Tevékenységek


A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és
nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben



A színpad összetett hatásrendszerének vizsgálata



A szereplők és a történet színpadi ábrázolásának értelmezése



A színpadi térformáknak és használatuk következményeinek vizsgálata



A zene, a mozgás és a tánc színpadi szerepének, hatásának értelmezése)



A színházpedagógiai foglalkozáson való részvétel, az ahhoz kapcsolódó tevékenységek
megvalósítása

Didaktikus hét: 2 óra

3. számú melléklet
A szakmai tantárgyakhoz rendelt szakmai tartalmak értékelése
Tantárgy:

Értékelési szempontok:
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Értékelés típusa:

Dráma és színház
7.évfolyam

- minden tanuló önmagához, saját
fejlődési
útjához
mérten
értékelendő
- a tevékenységek értékelésében
meghatározó szerepet kell kapnia
a tanulói önértékelésnek, a
társértékelésnek és a csoportos
értékelési formáknak, fejlesztve
ezzel a tanuló reflektivitását és
érzelmi, szociális intelligenciáját
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-a
feladatokban,
gyakorlatokban
való
részvétel
- egyéni/csoportos
munka
órán
- alkotások létrehozása
- projektek
- tananyagrész otthoni önálló
feldolgozása

Képzési forma:

Hat évfolyamos tehetséggondozó képzés
Évfolyam:

7-12. évfolyam
Tantárgy:

Vizuális kultúra
OM azonosító: 031202
Tankerületi azonosító: HA2301

Óratervi háló
Vizuális kultúra/Művészetek-vizuális kultúra
NAT- 2020.
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Osztály/évfolyam
Négy évfolyamos 7.
gimnáziumi évf.
képzés
9-12.évfolyam
2020.09.01-től

7.
évf.

8.
évf.

8.
évf.

Heti óraszámok/ évi óraszámok
9.
10. 10. 11. 11. 12. 12.
évf. évf. évf. évf. évf. évf. évf.

9.
évf.

1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
A 7-8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra
A témakörök áttekintő táblázata a helyi leosztás szerint:
Javasolt
7. évfolyam
Témakör neve
óraszám
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások,
5
10
stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes
5
10
vizuális tapasztalat és reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző
4
8
kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális
4
8
megjelenítésének lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és
6
12
szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány –
5
10
Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány –
5
10
Tárgyak, terek, funkció
34
68
Összes óraszám:

0

0

8.
évfolyam
5
5
4
4
6
5
5
34

2-2 óra a témahetek tematikájához igazodik
A tananyagtartalmak a kiadott vizuális kultúra 5-8 alapján kerültek beépítésre.
A 9–10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra
A témakörök áttekintő táblázata a helyi leosztás szerint:
Javasolt
9.
10.
Témakör neve
óraszám
évfolyam
évfolyam
6
6
12
Korszak, stílus, műfaj
Kortárs művészeti jelenségek – Művészi
koncepció, személyes és társadalmi üzenet

10
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5

5

11.
évfolyam
20
14

A vizuális közlés hatásmechanizmusa –
Vizuális információfeldolgozás
Digitális képalkotás, közösségi média –
Digitális tartalom-előállítás, személyesség
Design, divat, identitás – Tervezett
környezet, azonosulás
Környezet és fenntarthatóság – Természeti
és tervezett környezet egyensúlya

8
6
16
16

Összes óraszám:

68

4

4

3

3

8

8

8

8

34

34

34

2-2 óra a témahetek tematikájához igazodik
A tananyagtartalmak a kiadott vizuális kultúra 9-10 alapján kerültek beépítésre.

Általánosan megfogalmazott célok, fejlesztési területek:

Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen
alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók büszkék
legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a
vizuális jellegű művészetek iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve a XXI. század
művészeti jelenségeinek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület – a képzőművészet, a tárgy- és
környezetkultúra, valamint a vizuális kommunikáció – képezi. A vizuális nevelés
szempontjából a képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi
élményt nyújtó képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra
részterület az ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció
pedig a képekben, gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú
képalkotást tartalmazza. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés,
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.
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A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotótevékenységen keresztül a
kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás
szabadságának kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű
vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, majd az önálló, mérlegelni képes
szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve
további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak,
illetve az épített környezet és a tárgyi világ vizsgálata, valamint a környezetalakítás
tudatosságának fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az
örömteli, kísérletező, élményekben gazdag alkotótevékenység közben bontakozhat és
teljesedhet ki, ami mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak motorja lehet.
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása,
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.
A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki.
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat
megadott tanulási eredményeire, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek,
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek
rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű
alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A
kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott
követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy
tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden
fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg,
ugyanakkor a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további
felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési
feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek és a tanulók fejlettségi szintjének
megfelelően ismételhetők.
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Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés,
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp
a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását
és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás),
segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a
vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más tudásterületeket
is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és
sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást.
Kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A
vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek
keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van
mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.
Digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével.
A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat
gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy
tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan
érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet
felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható
fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség
fejlesztése.
A matematikai, gondolkodás kompetenciái: A megismerési folyamatok fontos eleme a
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása
során mind a szabad alkotásban , mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás
esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási
szakaszoknak, amit a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a
sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes
fejleszteni.
A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Az életkori sajátosságok
változásával az identitás keresésének egy sajátos és izgalmas lehetősége a szűkebb, majd az
egyre tágabb kulturális környezettel való ismerkedés. A vizuális kultúra tantárgy ezen belül
bemutatja kulturális örökségünk bizonyos részeit, amelynek kapcsán egyrészt felhívja a
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figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének jelentőségére, másrészt a vizuális
alkotásokkal való kapcsolat megalapozott értékítélet megfogalmazására ösztönöz. A kortárs
képzőművészet fontos feladata, hogy a művészet sajátos kifejezési formáival hívja fel a
társadalom figyelmét a kortárs problémákra, így a vizuális kultúra tantárgy sajátos, szokatlan
megjelenésekkel is képes üzeneteket közvetíteni a körülöttünk lévő társadalmi és környezeti
jelenségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor – miután a vizuális kultúra tantárgy feladata nem
csupán a kultúra és a magasművészet közvetítése, hanem a média és az épített, tervezett
környezetünk vizuális szempontú vizsgálata is – e tartalmakhoz kapcsolódóan hatást gyakorol
a társadalmi felelősség erősítésére is.
Személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása,
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez,
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet
játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív
problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon
meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló
alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek
megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül
a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra
tantárgy a Művészetek tanulási terület részeként, hagyományosan magába foglalja a
műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben
elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti
változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy
feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók
az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és
építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal
büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó
tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló
lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a
mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra
tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek
kreatív megoldásokat kívánnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra
kerülnek.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy
leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és
vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet
rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a
helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A
csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat
ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet.
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7–8. évfolyam
A vizuális kultúra tantárgy feladata ebben az iskolaszakaszban is az, hogy a tanulók a vizuális
művészet eszközeivel megismerhető világ jelenségeit megvizsgálják, értelmezzék,
következtetéseiket az életkoruknak megfelelő szinten használják fel alkotó munkájukban. Az
ebben az életkorban felerősödő mérlegelő gondolkodást, továbbá a személyes vélemények
megjelenítését a vizuális kultúra tantárgy minden részterületén érdemes érvényesíteni. Itt
jelenik meg a vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló
ereje. A vizuális kultúra tantárgy kultúraközvetítő hatása a történeti korok művészetének alkotó
jellegű megismerésében rejlik. A magyar művészet kiemelkedő alkotásainak megismerése
erősíti a nemzeti önazonosságtudatot és a szociális kompetenciák fejlesztését is támogatja. A
kamaszkorú tanulók szívesen versengenek egymással, kortársaik véleménye, elismerése
látszólag fontosabb a szülők és pedagógusok elismerésénél, ezért a tárgy műveltségi anyagának
elsajátítását érdemes felnőttekre szabott műveltségi játékok formájában motiválni. A
realitásigény erősödésével a tanulók érdeklődése erőteljesebben fordul a mindennapi vizuális
jelenségek felé, így a tantárgy határozott célja a médiatudatosság fejlesztése, a fenntarthatóság,
a környezettudatos szemlélet erősítése.
A technikai médiumok használatának túlsúlya miatt rendkívül fontos az újabb vizuális
médiumok sajátosságainak megismertetése a tanulókkal és azok kritikai, mérlegelő
használatának kialakítása bennük. Ez az iskolaszakasz az, ahol a mozgóképek és a
médiaszövegek értelmezése és megértése legalább olyan fajsúlyos kérdés, mint a divat, a
szűkebb és tágabb környezet vizuális kultúrája, és az ebben megjelenő technológia.
A 7–8. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
10
10
8
8
12
10
10
68

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Javasolt óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
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− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt,
egyénileg és csoportmunkában is;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− tetszésítélete alapján alkotásokról információkat gyűjt, kifejezőerő és a közvetített hatás
szempontjából csoportosítja, és megállapításait felhasználja más szituációban;
− megfogalmazza személyes viszonyulását, értelmezését adott vagy választott művész
alkotásai, társadalmi reflexiói kapcsán.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Adott vagy választott – klasszikus, modern, kortárs – művészettörténeti korban, stílusban
készült alkotások, építmények összehasonlító, elemzéséből (pl. kora középkori és
reneszánsz vagy barokk és XX-XXI. századi emberábrázolás, klasszikus és modern
építészet anyaghasználata, figuratív és nonfiguratív ábrázolás a modern művészetben)
származó tapasztalatok megfigyelése, elemzése (pl. stílusjegyek, kifejezőerő, hatáskeltés,
anyaghasználat és funkció) és felhasználása az alkotás során. Az adott témához társított
korszakra, stílusra jellemző elemek, karakter felhasználásával vagy hangsúlyozásával
fantáziát, belső képeket, intuíciót felhasználó feladatok megoldása (pl. művek átdolgozása,
parafrázis készítése, társasjáték, számítógépes játék tervezése, prezentáció, színházi, filmes
látványterv, irodalmi, zenei illusztráció).
Különböző korból és kultúrából származó művek csoportosítása különböző szempontok (pl.
műfaj, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint.
Fogalmak
képzőművészeti műfaj, stíluskorszak, stílusirányzat, kortárs művészet, művészi kifejezés,
parafrázis, vizuális napló, látványterv
Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Javasolt óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− elvont fogalmakat, művészeti tartalmakat belső képek összekapcsolásával bemutat,
magyaráz és különböző vizuális eszközökkel megjelenít;
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző
szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a
megoldás érdekében felhasználja;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
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Művészeti élmények (pl. zene, színház/mozgás, médiajelenség) vizuális megjelenítése, átírása
különböző eszközökkel (pl. festés, kollázs, installáció, fotó, rövidfilm) önkifejező
alkotásokban. A megjelenítés rövid szöveges értelmezése.
Elvont fogalmak (pl. hűség, szabadság, harmónia, zsarnokság, szorongás) változatos vizuális
megjelenítésére műalkotások gyűjtése
(pl. tabló, prezentáció) egyénileg vagy
csoportmunkában. A gyűjtemények bemutatása, vitatható műalkotások kapcsán az érvelés
gyakorlása.
Példaként korábban látott műalkotás stílusjegyeit felhasználva önálló alkotómunka más elvont
fogalom megjelenítése céljából.
Adott alkotó (pl. Baldessari, Bacon, Caravaggio, Chagall, Csontváry, Dali, Escher, Giacometti,
Giotto, Haring, Michelangelo, Modigliani, Monet, Moor, Munkácsy, Rembrandt, Shiota,
van Gogh, Vasarely, Vermeer) vagy választott stílus (pl. bizánci, expresszionizmus, gótika,
impresszionizmus, pop-art, reneszánsz, szürrealizmus) jellemzőinek, stílusjegyeinek
összegyűjtése és a gyűjtött információk felhasználása játékos alkotó feladatokban (pl. műfaj
vagy médium csere, életműbe illő „hamisítvány” kreálása, öltözet kollekció tervezése)
Adott látvány, tárgy együttes (pl. félhomály, ellenfény, alulnézet, letakart beállítás, felborult
pad, kiborult kuka, kötél, tűzoltó kalapács, fél pár strandpapucs) vizuális ábrázolása (pl.
fotó, rajz, festés, plasztika), majd a látvány kiegészítése, továbbgondolása választott
vizuális alkotások (pl. Matisse: Csendélet kék asztalon, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic,
Munch: Sikoly, Vermeer: Geográfus,) képi elemeinek felhasználásával a személyes
mondanivaló érdekében (pl. a felborult padtól megrémült lány, A geográfus csodálkozva
vizsgálja a félhomályban a fél pár strandpapucsot)
A XIX-XX. századi magyar művészet legjelentősebb alkotásainak megismerése (Barabás,
Borsos, Csontváry, Madarász, Munkácsy, Paál stb.), egy-egy alkotáshoz televíziós
műveltségi vetélkedők stílusában változatos tesztkérdések írása egyénileg vagy csoportban.
Egyéni felkészülés után a vetélkedő eljátszása
Fogalmak
vizuális átírás, kiemelés eszközei, fény- és színhatás, kontraszt, színkontraszt, enteriőr
Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja,
egyénileg és csoportmunkában is;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés,
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák
alapján
a
mozgókép
működésének
értelmezése
(pl.
időszervezés,
képkivágás/kameramozgás, plán, hanghatás) majd kreatív alkalmazása összetett
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feladatokban (pl. storyboard készítése megadott képkockából kiindulva, rövidfilm készítése
megadott fogalomból vagy fotóból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi)
működésének felismerését célozza meg.
Példák alapján a technikai képalkotó, digitális médiumok (pl. sajtófotó, híroldal, blog, filmetűd,
klip, videóinstalláció) hétköznapi kommunikációs, továbbá személyes és művészi kifejező
szándékának összehasonlítása.
Fogalmak
címrend, tipográfia, illusztráció, képaláírás, link, banner, kameraállás, kameramozgás
Témakör: Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg
és csoportmunkában is;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja,
egyénileg és csoportmunkában is;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép
és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási
formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák alapján a tér és idő valós érzékelésének, látványának, törvényszerűségeinek
megfigyelése és összevetése a különböző korok teret és időbeliséget ábrázoló, megjelenítő
módjaival, (pl. ókori egyiptomi, középkor, reneszánsz, barokk, impresszionizmus, XXXXI. század művészeti törekvései).
A tér, térbeliség (pl. kórházi folyosó, vágyott szoba, metróállomás) ábrázolása az egy
iránypontos perspektíva szabályaival. Az elkészült alkotások, rajzok kiegészítése (pl.
személyes szöveggel, saját fotóval, képrészlettel, műalkotások szereplőivel).
A két iránypontos perspektíva szabályainak megismerése, alkalmazása szögletes testek rajzi
megjelenítésében.
Egyméretű axonometria felhasználásával készült, irreális tereket bemutató műalkotások (pl.
Vasarely, M.C. Escher, Orosz István művei) szerkezeti elvének megfigyelése után
változatok önálló alkotása.
A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek
technikatörténeti hátterének megismerése után (pl. Muybridge, Lumiere, Funny faces) stop
motion típusú animációs kisfilmek készítése csoportban.
Fogalmak
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állókép, mozgókép, képes forgatókönyv, fázis, perspektíva, axonometria
Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Javasolt óraszám: 12
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg
és csoportmunkában is;
− vizuális megjelenítés során használja a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés
vizuális eszközeit, egyénileg és csoportmunkában is;
− a helyzetek, történetek ábrázolása, dokumentálása során felhasználja a kép és szöveg, a kép
és hang viszonyában rejlő lehetőségeket, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− nem vizuális információkat (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl.
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakít;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák alapján a nyomtatott és online sajtó tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap)
alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások értelmezése (pl. címrend,
betűméret, tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, hang-és
képanyagok) és felhasználása játékos tervező feladatokban (pl. híroldal tervezése az osztály
számára, saját profil tervezése) egyénileg és csoportmunkában.
Nem vizuális információk (pl. számszerű adat, absztrakt fogalom) különböző célok (pl.
tudományos, gazdasági, turisztikai) érdekében vizuális, képi üzenetté alakítása (pl. rajz,
festés, térbeli konstrukció, fotó, film, installáció, számítógépes infografika, fényjáték
segítségével), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával (pl. szubjektív térkép,
„hangulathőmérő”).
Különböző helyzetekben (tanulási, hétköznapi, utazási, fiktív, dramatikus) az adott
szituációhoz, tartalomhoz, közlési szándékhoz és a személyes érdeklődéshez leginkább
illeszkedő, kifejező és változatos vizuális eszközökkel prezentáció létrehozása, a
gondolatok, tervek, vélemények, észrevételek bemutatásához (pl. tabló, képfolyam,
diagram, digitális prezentáció).
Példák alapján direkt kommunikációs célok érdekében kép és szöveg vizuális és
fogalmi/szöveges üzenetének tanulmányozása, azok egymást befolyásoló, módosító,
erősítő, illetve gyengítő hatásának vizsgálata játékos feladatokban (pl. adott kép
továbbgondolása különböző képaláírásokkal, „elromlott TV”: csak kép vagy csak hang
alapján a szituáció reprodukálása).
Fogalmak
verbális és vizuális kommunikáció, közlési szándék, figyelemirányítás, kiemelés, sűrítés
Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
3645

Javasolt óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványt, vizuális jelenségeket, műalkotásokat önállóan is pontosan, részletgazdagon
szövegesen jellemez, bemutat;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− gondolatait, terveit, észrevételeit, véleményét változatos vizuális eszközök segítségével
prezentálja;
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás, stílusváltás)
érdekében, a történeti korok és a modern design tárgyainak vizsgálatán keresztül. Egyszerű
műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. metszetrajz, vetületi ábrázolás) a saját tervek
megjelenítése szabadkézi rajzban.
Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, közvetlen otthoni környezet) elemzése és
megjelenítése a személyes stílus bemutatása érdekében, tetszőlegesen választott
eszközökkel (pl. stíluslap, divatrajz).
Lakóhelyének (vagy a magyar népművészeti tájegységek egyikének) jellemző
díszítőmotívumait felhasználó, önállóan gyűjtött inspirációs forrás segítségével
mintatervezés különböző léptékben, és a minta felhasználása a környezetalakításban (pl.
festett faldekoráció tervezése a kiindulásként használt magyar tájegység közösségi tere,
épülete számára).
Fogalmak
metszetrajz, vetületi ábrázolás, nézetek, tudatos anyaghasználat, divat, személyes stílus
Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Javasolt óraszám: 10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
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− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat,
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. klasszikus és modern épület, labirintus,
térinstalláció) elemző vizsgálata különböző vizuális eszközökkel, a tér megjelenítésének
(pl. 2D és 3D) lehetőségeivel kísérletezve (pl. 2D-ből 3D megjelenítés: pop-up technika,
papírplasztika, makett készítése, 3D-ből 2D megjelenítés: épület fotói alapján alaprajz
„rekonstrukció”).
A közvetlen környezet hasznos átalakítása érdekében konkrét probléma feltárása (pl.
térhasznosítás az iskolaudvaron, szelektív szemétgyűjtés bevezetése, közösségi tér a
településen), elemzése, a megoldás érdekében az ötletek vizuális rögzítése, majd a végleges
megoldási javaslat kidolgozása, modellezése és bemutatása egyénileg és csoportmunkában.
Az adott cél érdekében folyó tervezési folyamat lépéseinek dokumentálása.
Személyes tárgy (pl. fülhallgató, toll, telefontok) áttervezése a funkció megtartásával,
ugyanakkor sajátos szempontok érvényesítésével (pl. abszurd vagy természet inspirálta
formaalakítás, tárgy a távoli jövőből) a vizuális felmérésből származó elemző tapasztalatok
(pl. mérés, információgyűjtés, ötletek vázlatos megjelenítése) alapján, a gazdaságos
anyaghasználat érvényesítésével.
Fogalmak
építészeti elem, lépték, designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók: 7-8. évfolyam
A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének
bemutatása ajánlott:
Építmények: Gaudi: Sagrada Familia, Gropius: A Bauhaus központi épülete,
Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Makovecz Imre épületei, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum,
Steindl Imre: Országház
Képzőművészeti alkotások: Baldessari: Stonehenge 2005, Barabás Miklós portréfestményei,
Bernáth Aurél: Tél, Borsos József: Nemzetőr, Bosch: A hét főbűn, Brueghel: Vakok,
Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, Caravaggio: Szent Máté elhivatása, Fáraó vadászatonthébai falfestmény, Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők), Giacometti: Erdő, Giotto: Szent Ferenc
élete, Kandinszkij: Sárga piros kék, La Tour: A születés, Madarász Viktor történelmi
festményei, Man Rey: Ajándék, Massaccio: Szentháromság, Markó Károly tájképei, Matisse:
Csendélet kék asztalon, Mányok Ádám: II. Rákóczi Ferenc, Marcus Aurelius lovasszobra,
M.C. Escher grafikái, Memling: Jelenetek Mária életéből, Moholy-Nagy: Q1 Suprematistic,
Modigliani: Jeanne Hébuterne sárga pulóverben, Monet: A felkelő nap impressziója, Moore:
Fekvő figura, Munkácsy Mihály: Tépéscsinálok, Ecce homo, Orosz István grafikái, Paál
László tájképei, Picasso: Guernica, Avignoni kisasszonyok, Raffaello: Az athéni iskola,
Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Shiota: Emlékeső, Vermeer: Geográfus
3647

Egyéb: Cristo, Dali, Vasarely

9–10. évfolyam
Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további
fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó
gondolkodás, valamint a szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen
időszakában rendkívül fontos a reális önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a
tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek alkotó-befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre.
Ebben fontos szerepük van az egyéni feladatoknak éppúgy, mint a társadalmi együttműködést
mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok és a kortárs környezet médiahasználati szokásai
szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és gyakorlatának erősítését, vagyis a vizuális
megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló mérlegelő médiaértés kompetenciájának
megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e korosztálynál nem pusztán a kifejező
képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is, hogy a tanulók képesek legyenek
újszerű technikai eszközök használatával is továbbvinni a hagyományos képalkotási eljárások
kialakult gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének alapvető eseteit. A 9–10.
évfolyamos tanulóktól elvárható komplex gondolkodás és látásmód lehetőséget nyújt a korábbi
évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a befogadó jellegű
vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a problémamegoldó gondolkodás és
kreativitás fejlődését.
Az 5–8. évfolyamon megadott műlista képezi a 9–10. évfolyam vizuális ismeretanyagának
alapját.
A 9–10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Korszak, stílus, műfaj

12

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi
koncepció, személyes és társadalmi üzenet
A vizuális közlés hatásmechanizmusa –
Vizuális információfeldolgozás
Digitális képalkotás, közösségi média –
Digitális tartalom-előállítás, személyesség
Design, divat, identitás – Tervezett
környezet, azonosulás
Környezet és fenntarthatóság – Természeti és
tervezett környezet egyensúlya
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Korszak, stílus, műfaj
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
3648

10
8
6
16
16
68

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és
az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső
képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra
fogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen
és képi megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges
információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító,
projektmunkát végez;
− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat,
illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl.
személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos,
vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért
kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása,
információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás,
lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális
műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, csoportmunkában is
− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések
alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat,
kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl.
szabadság, érték, szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség)
változását tükröző vizuális művészeti megjelenések megértése és mások számára is érthető
bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is
− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk,
realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző
probléma (pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz
való viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a
vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval),
reflektálva napjaink kifejezési nyelvére

FOGALMAK
interaktív mű, parafrázis, művészi hatás
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TÉMAKÖR: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és
társadalmi üzenet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és
az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső
képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra
fogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen
és képi megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a
társadalmi reflexiók kiemelésével értelmez;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a
hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék
vagy funkció érdekében újraalkot;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas
kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében
szabályokat újraalkot.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek
által megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel
− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar
Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái)
megismerése anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi
kifejezés és anyaghasználat kapcsolatában
− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal
alkotott plasztikus mű létrehozásával

FOGALMAK
koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet
TÉMAKÖR: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges
információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító,
projektmunkát végez;
− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő
kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is
megvitat;
− különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és
hatáskeltés szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
− bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat,
történéseket, cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges
üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
− szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló történetet
alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja;
− adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális
feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál;
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti
a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében
az együttműködésre törekszik.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény,
hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a
tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás,
ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő
szereplők szemszögéből, antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő
filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában
− Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás)
felhasználásával változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm,
zenei klip, adott vers inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum
közös értelmezése, értékelése
− Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle
szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások,
célközönség elérése)
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− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító
vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl.
hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm)

FOGALMAK
média, médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia,
célközönség/célcsoport, reprezentált valóság/virtuális valóság
TÉMAKÖR: Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás,
személyesség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő
kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is
megvitat;
− vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző
mediális produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat,
illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
− saját munkáit bátran újra értelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges
üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti
a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében
az együttműködésre törekszik.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, közösségépítés) szolgáló,
választott online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és
elemzése céljából, egyénileg és csoportmunkában is
− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. blog, vlog, személyes
profil közösségi médiában) elemzése vizualitás és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg
aránya, menürendszer/címek és tartalmak megfelelése, színek kommunikációs funkciója,
interaktivitás, hipertextualitás) szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és megvitatása
egyénileg vagy csoportmunkában
− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok
felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős bemutatása különböző vizuális
eszközökkel, szelfikészítés különböző kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák
gyűjtése különböző szempontok szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a
személyes célok következetes alkalmazása érdekében (pl. profilkészítés, kreatív
„instasztori” készítése)

FOGALMAK
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újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság
TÉMAKÖR: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának,
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása
esetében;
− adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern társadalmak
tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a
hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újra értelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas
kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében
szabályokat újra alkot;
− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és
azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz,
barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) választott
példák összehasonlító vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. funkció,
szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző
játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett
készítése)
− Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser,
Gaudi) megfigyelése után valós vagy fiktív gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató
átalakítása rajzban
− Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának megismerése után közösségi
tér és környezetének megtervezése organikus szemlélettel. A tervek alapján makett
készítése szabadon választott anyag- és eszközhasználattal
− Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait befolyásoló
tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér)
elemző vizsgálata kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott
szempontoknak megfelelően, fiktív brand tervezése adott cél érdekében) a saját identitás
erősítése céljából
− A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának (pl.
Zsolnay épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, Csepel biciklik és motorkerékpárok,
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Ikarusz busz, Kandó mozdony, Ganz gépgyártás, Tisza cipő) megismerése és társakkal való
megismertetése prezentáció formájában. Az adott termék formatervezésében tetten érhető
társadalmi vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az
e mögött álló okok, a kultúrkörben betöltött szerep bemutatása. A fentiekből választott
témakör tárgyának értelmezése és alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és
létrehozott alkotásban saját korunk elvárásaira való reagálás

FOGALMAK
térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás
TÉMAKÖR: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet
egyensúlya
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és
az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának,
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása
esetében;
− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit
szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is;
− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói
szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja;
− adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás érdekében, társaival
együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is
tud;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újra értelmez, áttervez, és módosított kifejezési
szándék vagy funkció érdekében újra alkot;
− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és
azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés,
fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás,
produktum (pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium
kampány, installáció) tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő elkészítése
érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók lufieregetése, szemetes járda,
buszmegálló-rongálás), helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az
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ideális megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, hang, filmnyelvi
eszközök) tanulmányozása, felmérése egyénileg és csoportmunkában
− A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő
felhasználásával, esztétikai és funkcionális szempontok érvényesítésével saját, közvetlen
környezetben megoldásra váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára
megfelelő hely, szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése)
megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, csoportmunkában is, a koncepció jól
értelmezhető vizuális és szöveges bemutatásával
− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. lakás,
kert, park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének
harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art),
a kortárs környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra
ösztönző lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is
− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak
környékén található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet konzerváló
vagy funkcióváltó átépítéssel kapcsolatban.

FOGALMAK
fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér

11. évfolyam
TÉMAKÖR: Korszak, stílus, műfaj
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és
az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső
képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra
fogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen
és képi megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
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− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges
információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító,
projektmunkát végez;
− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat,
illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl.
személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos,
vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért
kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása,
információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás,
lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális
műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, csoportmunkában is
− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések
alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat,
kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl.
szabadság, érték, szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség)
változását tükröző vizuális művészeti megjelenések megértése és mások számára is érthető
bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is
− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk,
realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző
probléma (pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz
való viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a
vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval),
reflektálva napjaink kifejezési nyelvére

FOGALMAK
interaktív mű, parafrázis, művészi hatás
TÉMAKÖR: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és
társadalmi üzenet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és
az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső
képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra
fogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
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− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen
és képi megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a
társadalmi reflexiók kiemelésével értelmez;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a
hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék
vagy funkció érdekében újraalkot;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas
kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében
szabályokat újraalkot.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek
által megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel
− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar
Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái)
megismerése anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi
kifejezés és anyaghasználat kapcsolatában
− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal
alkotott plasztikus mű létrehozásával

FOGALMAK
koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet
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A 9–10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra
A témakörök áttekintő táblázata a helyi leosztás szerint:
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12

6

6

20

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi
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10
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A vizuális közlés hatásmechanizmusa –
Vizuális információfeldolgozás

8

4

4

Digitális képalkotás, közösségi média –
Digitális tartalom-előállítás, személyesség
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3

3

Design, divat, identitás – Tervezett környezet,
azonosulás
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8

8

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és
tervezett környezet egyensúlya
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8
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Témakör neve
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68

10.
évfolyam

11.
évfolyam

34

2-2 óra a témahetek tematikájához igazodik
A tananyagtartalmak a kiadott vizuális kultúra 9-10 alapján kerültek beépítésre.

Általánosan megfogalmazott célok, fejlesztési területek:

Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan
értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és
értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai
kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a
tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját
és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket
körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek
eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek
szülőföldünk értékeihez.
További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális
jellegű művészetek iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve a XXI. század művészeti
jelenségeinek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület – a képzőművészet, a tárgy- és
környezetkultúra, valamint a vizuális kommunikáció – képezi. A vizuális nevelés szempontjából a
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember
tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig a képekben, gyakran kép
és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotást tartalmazza. E részterületek
tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi
követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális
megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében
értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.
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A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken
játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotótevékenységen keresztül a kéz
finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a
vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának kialakítása. Mindez
segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldolgozásában,
szelektálásában, majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző
képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is
köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világ vizsgálata, valamint a
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli,
kísérletező, élményekben gazdag alkotótevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, ami mind
az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a
motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a
folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének
fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő
gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális
nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott
tevékenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és
minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.
A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az általánosan
alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra részterületein
alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden témakör
tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott tanulási
eredményeire, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális fogalomkészlet
megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. A tematikai egységek és
meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy
tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés
felépítésének logikája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott
óraszámjavaslatok figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor
példák segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve
inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai
feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő.
Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg,
ugyanakkor a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása
érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az
iskola saját igényeinek és a tanulók fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, úgy
a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető információk
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feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, esetleg
a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális
dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja
különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az
információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is
ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok
és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és
fejlesztési technikái más tudásterületeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek,
melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást.
Kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és
használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját. A digitáliseszközhasználat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a kommunikáció
domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, értő és felelős
használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a mindennapi életben
és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó
megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés,
beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.
Digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs formákat
használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális médiumok
használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás
érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak
megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában
készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és
összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális
technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra
reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A matematikai, gondolkodás kompetenciái: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális
megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű
gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad
alkotásban , mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja
a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az
újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad
asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amit a vizuális kultúra tantárgy tanulása a
nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával
jelentős mértékben képes fejleszteni.
A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Az életkori sajátosságok változásával az
identitás keresésének egy sajátos és izgalmas lehetősége a szűkebb, majd az egyre tágabb kulturális
környezettel való ismerkedés. A vizuális kultúra tantárgy ezen belül bemutatja kulturális örökségünk
bizonyos részeit, amelynek kapcsán egyrészt felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok
megőrzésének jelentőségére, másrészt a vizuális alkotásokkal való kapcsolat megalapozott értékítélet
megfogalmazására ösztönöz. A kortárs képzőművészet fontos feladata, hogy a művészet sajátos
kifejezési formáival hívja fel a társadalom figyelmét a kortárs problémákra, így a vizuális kultúra
tantárgy sajátos, szokatlan megjelenésekkel is képes üzeneteket közvetíteni a körülöttünk lévő
társadalmi és környezeti jelenségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor – miután a vizuális kultúra tantárgy
feladata nem csupán a kultúra és a magasművészet közvetítése, hanem a média és az épített, tervezett
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környezetünk vizuális szempontú vizsgálata is – e tartalmakhoz kapcsolódóan hatást gyakorol a
társadalmi felelősség erősítésére is.
Személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultúra
tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas
kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az
önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb
esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához
kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális
kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy
csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle
tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos
együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző
szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására,
végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra tantárgy a
Művészetek tanulási terület részeként, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző
vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása.
Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális
örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése
is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és
díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk
értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés
egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a
mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az
alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív
megoldásokat kívánnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább a
személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompetenciák
fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, az innovatív
ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony
döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások (például
projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre
a munka világában is szüksége lehet.

9–10. évfolyam
Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további fejlesztése
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó gondolkodás,
valamint a szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen időszakában rendkívül fontos
a reális önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek
alkotó-befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre. Ebben fontos szerepük van az egyéni
feladatoknak éppúgy, mint a társadalmi együttműködést mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok
és a kortárs környezet médiahasználati szokásai szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és
gyakorlatának erősítését, vagyis a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló
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mérlegelő médiaértés kompetenciájának megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e
korosztálynál nem pusztán a kifejező képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is,
hogy a tanulók képesek legyenek újszerű technikai eszközök használatával is továbbvinni a
hagyományos képalkotási eljárások kialakult gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének
alapvető eseteit. A 9–10. évfolyamos tanulóktól elvárható komplex gondolkodás és látásmód
lehetőséget nyújt a korábbi évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a
befogadó jellegű vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a problémamegoldó gondolkodás
és kreativitás fejlődését.
Az 5–8. évfolyamon megadott műlista képezi a 9–10. évfolyam vizuális ismeretanyagának alapját.

A 9–10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám

Korszak, stílus, műfaj

12

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi
koncepció, személyes és társadalmi üzenet

10

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális
információfeldolgozás

8

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális
tartalom-előállítás, személyesség

6

Design, divat, identitás – Tervezett környezet,
azonosulás

16

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és
tervezett környezet egyensúlya

16

Összes óraszám:

68

TÉMAKÖR: Korszak, stílus, műfaj
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e
megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a
további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
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− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra fogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk
felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez;
− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve
az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl.
személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális
jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű
kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a
felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma
megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz
megválasztása, tervezett felhasználása, csoportmunkában is
− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések alapján
reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott
történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, érték,
szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását tükröző vizuális
művészeti megjelenések megértése és mások számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt
csoportmunkában is
− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk,
realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl.
valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán
önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is
felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére
FOGALMAK
interaktív mű, parafrázis, művészi hatás
TÉMAKÖR: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi
üzenet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
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− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra fogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi
reflexiók kiemelésével értelmez;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat
újraalkot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek által
megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel
− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar Erzsébet,
Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) megismerése anyaghasználat
és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi kifejezés és anyaghasználat
kapcsolatában
− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal
alkotott plasztikus mű létrehozásával
FOGALMAK
koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet
TÉMAKÖR: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e
megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a
további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
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− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk
felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez;
− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
− különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés
szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
− bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, történéseket,
cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
− szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló történetet alkot,
amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja;
− adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális
feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál;
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang,
vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok
felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve
adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből,
antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi
megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában
− Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) felhasználásával
változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei klip, adott vers
inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös értelmezése, értékelése
− Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok
alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése)
− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és
önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál,
tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm)
FOGALMAK
média, médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia,
célközönség/célcsoport, reprezentált valóság/virtuális valóság
TÉMAKÖR: Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás,
személyesség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a
további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális
környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat;
− vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális
produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve
az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
− saját munkáit bátran újra értelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet
felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a
befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az
együttműködésre törekszik.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, közösségépítés) szolgáló, választott
online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és elemzése céljából,
egyénileg és csoportmunkában is
− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. blog, vlog, személyes profil
közösségi médiában) elemzése vizualitás és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya,
menürendszer/címek és tartalmak megfelelése, színek kommunikációs funkciója, interaktivitás,
hipertextualitás) szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és megvitatása egyénileg vagy
csoportmunkában
− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok
felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős bemutatása különböző vizuális
eszközökkel, szelfikészítés különböző kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák gyűjtése
különböző szempontok szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a személyes célok
következetes alkalmazása érdekében (pl. profilkészítés, kreatív „instasztori” készítése)
FOGALMAK
újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság
TÉMAKÖR: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e
megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a
további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
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− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának,
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása esetében;
− adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern társadalmak
tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újra értelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat újra
alkot;
− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok
feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk,
klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) választott példák
összehasonlító vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. funkció, szerkezet,
építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző játékos vizuális
megjelenítésével (pl. gyors szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett készítése)
− Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser, Gaudi)
megfigyelése után valós vagy fiktív gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató átalakítása
rajzban
− Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának megismerése után közösségi tér és
környezetének megtervezése organikus szemlélettel. A tervek alapján makett készítése szabadon
választott anyag- és eszközhasználattal
− Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait befolyásoló tényezők
(pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata
kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott szempontoknak megfelelően,
fiktív brand tervezése adott cél érdekében) a saját identitás erősítése céljából
− A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának (pl. Zsolnay
épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, Csepel biciklik és motorkerékpárok, Ikarusz busz,
Kandó mozdony, Ganz gépgyártás, Tisza cipő) megismerése és társakkal való megismertetése
prezentáció formájában. Az adott termék formatervezésében tetten érhető társadalmi
vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló okok,
a kultúrkörben betöltött szerep bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának
értelmezése és alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott alkotásban
saját korunk elvárásaira való reagálás
FOGALMAK
térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás
TÉMAKÖR: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet egyensúlya
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
3669

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e
megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a
további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának,
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása esetében;
− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit
szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is;
− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói szokások
mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja;
− adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás érdekében, társaival
együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is tud;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is
érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újra értelmez, áttervez, és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újra alkot;
− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok
feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, fogyasztói
szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum (pl. köztéri
alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium kampány, installáció)
tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő elkészítése érdekében a választott
probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók lufieregetése, szemetes járda, buszmegálló-rongálás),
helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális megjelenítés eszközeinek (pl.
eseményművészet, reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése
egyénileg és csoportmunkában
− A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő
felhasználásával, esztétikai és funkcionális szempontok érvényesítésével saját, közvetlen
környezetben megoldásra váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára megfelelő hely,
szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése) megoldásához tervek,
koncepciók elkészítése, csoportmunkában is, a koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges
bemutatásával
− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. lakás, kert,
park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára,
egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs
környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra ösztönző
lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is
− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak környékén
található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet konzerváló vagy funkcióváltó
átépítéssel kapcsolatban.
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FOGALMAK
fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér

11. évfolyam
TÉMAKÖR: Korszak, stílus, műfaj
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, e
megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival
együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a
további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra fogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk
felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez;
− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve
az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl.
személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, vizuális
jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a szakszerű
kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, beleértve a
felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A probléma/téma
megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési eszköz
megválasztása, tervezett felhasználása, csoportmunkában is
− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések alapján
reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), adott
történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, érték,
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szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását tükröző vizuális
művészeti megjelenések megértése és mások számára is érthető bemutatása érdekében, mindezt
csoportmunkában is
− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk,
realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma (pl.
valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) kapcsán
önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit is
felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére
FOGALMAK
interaktív mű, parafrázis, művészi hatás
TÉMAKÖR: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi
üzenet
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően
rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv eszközeit;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az
eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit,
képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újra fogalmazásakor, amelyet
indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi
megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi
reflexiók kiemelésével értelmez;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles
kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy
funkció érdekében újraalkot;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési
eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat
újraalkot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek által
megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel
− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar Erzsébet,
Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) megismerése anyaghasználat
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és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi kifejezés és anyaghasználat
kapcsolatában
− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal
alkotott plasztikus mű létrehozásával
FOGALMAK
koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet
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